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Høring - forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
 
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med mer enn 75.000 medlemmer. 
Departementet har foreslått en rekke endringer i forskriften for konsekvensutredninger både som følge 
av EU-tilpasninger og ønsket om generell forenkling. NITO er generelt positiv til disse endringene, men 
vil i det følgende gi innspill og kommentarer til de ulike forslagene. 
 
Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften (§ 2) 
Departementet vil gjøre en endring angående hvilke planer og tiltak som skal behandles etter 
forskriften. Forslaget gjelder en arealgrense på 15 dekar ved områdereguleringer. NITO stiller 
spørsmål ved om det er riktig å anvende størrelseskriterier når disse blir fjernet i andre deler av 
forskriften. Kan det være mer hensiktsmessig å bruke for eksempel antall bygg i stedet for areal? 
Kompleksitet og virkning på miljø og samfunn vil ikke nødvendigvis avhenge av arealstørrelse på 
planen. 
  
Unntak fra krav om planprogram (§ 5) 
Det foreslås å gjøre unntak for kravet om planprogram for reguleringsplaner etter vedlegg II. Vil dette i 
så fall gjelde for både område og detaljregulering? Unntaket kan alternativt stå i § 3 c) «Detalj-
reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II». 
 
Høring, behandling og fastsetting av planprogram (§ 6) 
NITO er positiv til at det settes krav til saksbehandlingstid på 10 uker etter at uttalefristen er utgått. 
Eventuelle konsekvenser for ansvarlig myndighet ved brudd på denne fristen er ikke omtalt. En mulig 
konsekvens kan være reduserte gebyrer.  
 
Innhold og utforming av planforslag med konsekvensutredning (§ 7) 
NITO er svært positiv til at konsekvensutredningen skal være av tilstrekkelig kvalitetsmessig standard, 
slik departementet omtaler i høringsnotatet. Det foreslås at arbeidet skal utføres av personer med 
relevant faglig kompetanse. Hva som er relevant faglig kompetanse og hvordan den skal 
dokumenteres er imidlertid ikke nærmere definert. Vil ansvarlig myndighet eventuelt kunne avvise 
konsekvensutredningen fordi den er utført med mangelfull kompetanse?   
 
NITO støtter også forslaget om å utarbeide sammendrag av konsekvensutredningen i § 7 tredje ledd. 
Sammendraget bør ha en klar, fast og gjenkjennelig struktur slik at det blir lesbart for flest mulig. 
 
Standardiserte metoder og tilgjengeliggjøring av data (§ 8 og 11) 
NITO støtter forslaget om at innsamlede data blir tatt vare på og gjort tilgjengelig. Det er viktig at data 
som legges inn i offentlige registre blir kvalitetssikret og at de er homogene. Dokumentasjonen bør bli 
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tilgjengelig på Internett. Dokumentene bør kunne knyttes opp mot og distribueres via digitalt 
planregister.  
 
Omstruktureringer i vedlegg II 
Som en tilpasning til EIA-direktivet foreslår departementet flere endringer. NITO mener at bortfall av 
størrelseskriterier i vedlegg II er bra. Det åpnes imidlertid for skjønn i vurderingene og derav ulike 
tolkninger. Hva er eksempelvis en lystbåthavn, er det en båthavn, småbåthavn, et nøst eller 
havneområde?   
 
Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger (vedlegg III)  
Listen over kriterier for vurdering av vesentlige virkninger fremstår som godt dekkende. NITO vil 
understreke viktigheten av solide fagdata og kompetanse for den som utfører vurderingen. 
Formuleringene «vil få» og «innebærer» gir rom for tolkning og bruk av faglig skjønn.  
 
Rammer for krav til innhold i konsekvensutredninger (vedlegg IV) 
NITO er enig i presiseringene og utvidelsen av hva konsekvensutredningene skal inneholde. Det er 
særlig fornuftig å ta med miljø og klima, naturmangfold, universell utforming, folkehelse og forholdet til 
barn og unge.     
 
 
NITOs ingeniører forholder seg til lover og forskrifter som utbygger, rådgiver og forvalter. NITO 
kommer gjerne med ytterligere innspill til regjeringens arbeid med forenkling og andre tilpasninger. 
Endringer bør ikke gå ut over de hensyn loven er ment å ivareta.  
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