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Abstract
Norway has reformed rules on environmental impact assessment frequently in recent years.
Starting out with a significant reform of the rules when a new Planning and Building Act was
adopted and implemented in 2008, a subsequent reform followed in 2014 as a consequence of
cases initiated against Norway by the EFTA Surveillance Authority due to concerns about
Norway’s implementation of Directives 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment and 2011/92/EU on the assessment of the effects of
certain public and private projects on the environment. The 2014 revisions introduced separate
regulations for environmental impact assessment of projects according to the 2011 EIA Directive
and of plans and programmes according to the 2001 SEA Directive. The most recent revision
reversed this separation, and reintroduced joint regulations for both Directives in the
Environmental Assessment Regulations of 2017. One main purpose of the 2017 revision was to
simplify and streamline the impact assessment procedures.
We were asked by the Ministry of Local Government and Modernisation to assess the
compatibility to the EIA and SEA Directives of two rules establishing exemptions from the duy to
carry out environmental assessment (Sections 6 b and 8 a of the Environmental Assessment
Regulations of 2017). Our main conclusions are that adjustments are needed in order to secure
compliance with the Directives and that we are unsure about the actual need for maintaining one
of the exemptions (Section 8 a).
In order to ensure compliance with the Directives, we suggest that the following adjustments
should be considered:
1. Introduce a duty to carry out EIAs for zoning plans («reguleringsplaner») where these
probably will generate significant environmental consequences that have not been
addressed in previous impact assessments.
2. Introduce a requirement that the impact assessment that has been carried out must
comply with the procedural and substantive requirements of both the EIA and the SEA
Directives as a condition for invoking the exemptions.
In order to clarify regulations on joint or coordinated procedures for EIA and SEA, we propose to:
3. Introduce a duty to decide, when starting up planning procedures or when determining
whether SEAs or EIAs must be carried out, whether the impact assessment in question
shall be carried out as an SEA, EIA or as a combined SEA and EIA.
4. Introduce a rule that clarifies which minimum requirments, both procedural and
substantive, that must be fulfilled in order to comply with both the SEA and the EIA
Directives. One should consider revision of the list in Section 21 of the Regulation
(“description of factors that may be impacted and assessment of significant impacts to
environment and society”).
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1. Innledning

Denne rapporten er basert på en utredning utført av
forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens institutt og professor Sigrid Eskeland
Schütz ved Universitetet i Bergen. Rapporten ble
avlevert til planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. november 2020. I mandatet for utredningen ble oppdraget beskrevet som
følger:
I det nasjonale regelverket om konsekvensutredninger er det formulert en unntaksbestemmelse i forskriften § 6 b som sier at
plikten til å konsekvensutrede en reguleringsplan for tiltak nevnt i vedlegg I til
forskriften ikke gjelder dersom det konkrete
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere
plan og der reguleringsplanen er i samsvar
med denne tidligere planen. En tilsvarende
unntaksbestemmelse som gjelder tiltak
nevnt i forskriften vedlegg II er gitt i § 8 a i
forskriften.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved planavdelingen ønsker en
juridisk vurdering av de konkrete bestemmelsene sett i forhold til de forpliktelser som
følger av de to EU-direktivene om miljøkonsekvensutredninger: direktiv 2001/42
(SEA-direktivet/plandirektivet) og direktiv
2011/92 som endret av direktiv 2014/52
(EIA-direktivet/prosjektdirektivet).1 I tillegg
til en vurdering av unntaksbestemmelsene i
lys av direktivene innebærer oppdraget
også en vurdering av om det foreligger EUdommer av betydning for problemstillingen.
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Ettersom nye direktiver, i motsetning til lovendringer i norsk
rett, ikke blir gjennomført som endringer i eksisterende
direktiv, må direktivene sammenholdes for å få riktig bilde av
gjeldenede rett. I det følgende bygger vi på den
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Ordlyden i forskrift om konsekvensutredninger
(2017 nr. 854, heretter KU-forskriften) §§ 6 og 8 er
som følger:
§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding: …
b)
reguleringsplaner etter plan- og
bygningsloven for tiltak i
vedlegg I. Unntatt fra dette er
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der
reguleringsplanen er i samsvar
med denne tidligere planen.
§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
etter § 10, men ikke ha planprogram eller
melding:
a)
reguleringsplaner for tiltak i
vedlegg II. Unntatt fra dette er
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der
reguleringsplanen er i samsvar
med denne tidligere planen.
Disse unntakene er et resultat av behovet for å
koordinere konsekvensutredninger (KUer) som skal
gjennomføres på ulike stadier i sammensatte
beslutningsprosesser. Slike prosesser er delt inn i
engelskspråklige (uoffisielle) konsoliderte versjonen av 2011
og 2014-direktivene.
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_info
rmal.pdf

strategiske beslutninger og konkrete beslutninger,
eller, i terminologien benyttet i plan- og bygningsloven (2008 nr. 71, heretter pbl), et skille som grovt
sett er sammenfallende med skillet mellom mellom
generelle planvedtak og detaljplaner for prosjekter.
Slike store og komplekse beslutningsprosesser
innebærer gjerne krav om å gjennomføre mer enn
én KU. Hovedregelen er at det skal utføres en
generell KU ved den strategiske beslutningen og en
konkret KU for gjennomføring av konkrete beslutninger. Hovedspørsmål som skal diskuteres her
er plikten til å utføre mer enn én KU og hvilke regler
som gjelder for koordinering av to eller flere KUer.
I det følgende skal vi først (punkt 2) se nærmere på
de juridiske utgangspunktene om bakgrunnen for og
tolkning av unntakene i KU-forskriften, og
presentere relevante regler i plan- og prosjektdirektivene samt systemet for utredning av
miljøkonsekvenser. I punkt 3 skal vi med utgangspunkt i plan- og prosjektdirektivene drøfte hvordan
pbl’s kategorier av planer og detaljplanlegging frem
mot prosjekter korresponderer med skillet mellom
direktivene. Vi skal drøfte forholdet mellom
kommuneplaner, reguleringsplaner og direktivene.
Deretter skal vi i punkt 4 kort drøfte hva som ligger i
at unntakene i KU-forskriften §§ 6 og 8 kommer til
anvendelse der «det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan». Punkt 5 drøfter
forholdet mellom KU-forskriften og direktivene,
med utgangspunkt i tenkte eksempel fra norsk rett.
Spørsmålet er hvilke minstekrav plan- og prosjektdirektivet oppstiller for hvordan medlemsstatene
kan utforme nasjonale regler om KU av planer og
prosjekter, og da krav av særlig relevans for
unntaksbestemmelsene i KU-forskriften §§ 6 og 8.
Målet er å vurdere om unntakene kan være i strid
med minimumskrav i direktivene. Punkt 6 drøfter
hvordan man, i lys av direktivkravene, kan bygge
opp en felles prosedyre som skal dekke elementer
av både plan- og prosjekt-KU, og hvordan man skal
håndtere tidligere utredninger når man legger opp
til en slik prosedyre.
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2. Generelle utgangspunkter

2.1 Bakgrunn for og tolkning av
unntakene
Unntakene i KU-forskriften §§ 6 og 8 kan spores
tilbake til 2005 da det ble innført et unntak for jernbanetiltak som var utredet på tiltaksnivå i
kommuneplan.2 Ved vedtagelsen av pbl i 2008 ble
det åpnet for utvidelse av dette unntaket i § 12-10
første ledd siste setning: «Konsekvensutredning kan
utelates for nærmere bestemte reguleringsplaner
når disse er i samsvar med kommuneplanens
arealdel eller områderegulering, og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet
plan» (denne bestemmelsen er siden opphevet).3 I
2009 ble så unntaket utvidet i den nye KUforskriften. Dette unntaket tilsvarte de som finnes i
dagens forskrift, dvs unntak for vedlegg I-tiltak i § 2
andre ledd dersom tiltaket var «konsekvensutredet», og for vedlegg II-tiltak i § 3 andre ledd
dersom tiltaket var «tilfredsstillende utredet».4 Det
ble presisert at de generelle unntakene:

I Reinøya-saken tok Høyesterett stilling til tolkningen av kravet om at konsekvensene måtte være
«tilfredsstillende utredet» i § 3 andre ledd i 2009forskriften. Førstvoterende uttalte, med støtte fra
to dommere, følgende:

kun gjelder … der det er gjennomført en
tiltaksutredning på oversiktsplannivå. Det er
således ikke nok at det er gjennomført en
overordnet konsekvensutredning i tilknytning til revisjon av kommuneplanens arealdel.5

(87) Etter min mening kan forskriftens
uttrykk «tilfredsstillende utredet» ikke
forstås slik at den tidligere utredningen
nødvendigvis måtte oppfylle de krav som
stilles til en konsekvensutredning. Slik jeg
ser det, følger dette av systematikken og
den varierte ordbruken i forskriften. Både §
2 og § 3 har i andre ledd en unntaksbestemmelse for reguleringsplaner hvor det
tidligere er foretatt utredninger. Mens det i
§ 3 andre ledd altså er spørsmål om konsekvensene tidligere er «tilfredsstillende
utredet», kreves det etter unntaksbestemmelsen i § 2 andre ledd at tiltaket er
«konsekvensutredet». Den naturlige forståelsen av de ulike ordlydene er at det er forskjellige krav til den tidligere utredningen.
(88) At ordbruken her er bevisst valgt
bekreftes av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledningsnotat til
forskriften. Under omtalen av unntaket i § 2

Se forskrift om konsekvensutredninger av 2005 (FOR-200504-01-276) § 2 første ledd: «Følgende planer og tiltak skal
alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel III: … d)
reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner etter plan- og
bygningsloven for tiltak nevnt i vedlegg I. Dette gjelder ikke
veg- og jernbanetiltak som er utredet på tiltaksnivå i
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og der
reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan.»
3 Denne setningen ble strøket ved en lovendring med virkning
fra januar 2015. Endringen ble i høringsnotatet kort begrunnet
med at pbl § 4-1 «angir at det ved forskrift kan gjøres unntak
fra kravet om planprogram for reguleringsplaner», se
Miljøverndepartementet, Forslag til endringer i plandelen i lov
om planlegging og byggesaksbehandling, 9. september 2013, s.
12. Det er ikke lett å forstå denne begrunnelsen ettersom den
strøkne setningen angikk konsekvensutredningsplikt og ikke
plikt til å utarbeide planprogram. Pbl § 4-1 inneholder ikke

noen hjemmel til å gi forskrift som gjør unntak fra KU-plikt.
Plan- og bygningslovens krav om KU følger av § 4-2 andre og
tredje ledd. Her er det forskriftshjemmel, men ikke hjemmel
for i forskrift å fravike loven. Samtidig kan det argumenteres
med at forskriften §§ 6 og 8 ikke er unntak fra lovens krav til
konsekvensutredning av regionale planer og kommuneplaner
med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging eller
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø
og samfunn. Forskriften kan snarere ses som en presisering av
når utredningsplikten er oppfylt i tidligere plan, og dermed
ikke trenger «gjentas». I dette perspektivet er det en
utfyllende forskrift innenfor hjemmelen i pbl § 4-2, andre ledd.
4 Forskrift om konsekvensutredninger, 2009 nr. 855, §§ 2
andre ledd og 3 andre ledd.
5 Se Høringsnotat. Utkast til revidert forskrift om
konsekvensutredninger (KU-forskriften) etter plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008, 21. april 2009, s. 8 og 9.
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andre ledd på side 7 presiseres at det her
kreves konsekvensutredning i samsvar med
forskriften. På side 8 legges derimot til
grunn at konsekvensanalyse i samsvar med
Vegvesenets håndbok 140 omfattes av
unntaket i § 3 andre ledd.
(89) Unntaket i § 3 andre ledd i 2009forskriften skulle altså ikke forstås slik at den
tidligere utredningen måtte være en formell
konsekvensutredning.
Førstvoterende fant det unødvendig å ta konkret
stilling til om utredningen var tilfredsstillende
ettersom man kom til at en eventuell feil uansett
ikke kan føre til ugyldighet etter forvaltningsloven
10 febr. 1967 § 41.6 Høyesteretts mindretall (to
dommere) påpekte imidlertid at konsekvensene for
reindriften ikke var belyst «på annen måte enn ved
et brev fra reinbeitedistriktet», og fant at det
«måtte … kreves en utredning med et grunnlag og
en dybde som kunne oppfylle de grunnleggende
hensynene bak kravet om konsekvensutredning.»7
Reinøya-saken er for tiden til behandling hos EFTA
Surveillance Authority (ESA) etter klage fra Reinøy
Reinbeitedistrikt.8
Unntakene ble videreført i KU-forskriften om planer
fra 2014,9 en forskrift som gjaldt ved siden av en
egen forskrift om konsekvensutredninger for tiltak
etter sektorlover.10 I 2014-forskriftene hørte alle
reguleringsplaner inn under KU-forskriften om
planer, og unntakene ble derfor plassert i denne
forskriften. Unntakene ble også foreslått videreført
i høringsnotatet til 2017-forskriften som igjen
etablerte felles regler for plan- og prosjekt-KU ved å
erstatte de to 2014-forskriftene.11 Til tross for at
unntakene var under behandling ved domstolene i
Reinøya-saken (staten hadde tapt i tingretten og
6

HR-2017-2247-A, avsnitt 87-90.
Ibid. avsnitt 140.
8 ESA sak nr. 83059. Klagen gjelder bruken av forvaltningsloven
§ 41 i saker om brudd på krav til konsekvensutredninger som
bygger på EU-direktivene. Klager viser også til Rt. 2009 s 661
om ny amerikanske ambassade i Oslo.
9 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven (2014 nr. 1726) § 2 andre ledd: «Bokstav f
gjelder ikke for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er
konsekvensutredet på høyere plannivå og der
reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan.» § 3
andre ledd: «Bokstav c gjelder ikke reguleringsplaner der
konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende
7

saken var til ankebehandling i lagmannsretten),12
ble ikke videreføringen av unntakene diskutert i
forarbeidene. I lys av at 2017-forskriften i stor grad
var begrunnet med behov for forenklinger av
regelverket, er et hovedformål med å videreføre
unntakene å unngå unødvendig dobbeltutredning
av tiltak som har vært utredet på et tidligere
tidspunkt. Premissen synes å være at man etter EUretten, på nærmere vilkår, kan anse seg ferdig med
å utrede detaljene i et prosjekt, selv om man
fortsetter å planlegge prosjektet etter pbl. Hvorvidt
og hvor langt det er hold i denne premissen,
kommer vi tilbake til.
En viktig forskjell mellom KU-forskriftens §§ 6 og 8
er at § 6 angår tiltak som per definisjon alltid skal
konsekvensutredes, mens § 8 angår tiltak som det
er plikt til å konsekvensutrede basert på en konkret
vurdering av om tiltaket har vesentlige virkninger
for miljø og samfunn. Plikten til å foreta KU er dermed lovregulert etter § 6, mens det etter § 8 vil være
et rom for forvaltningsskjønn innenfor lovregulerte
kriterier. Direktivene inneholder tilsvarende regler.
En annen viktig forskjell mellom §§ 6 og 8 er at
reguleringsplaner skal ha planprogram etter § 6 men
ikke etter § 8. Bakgrunnen for plasseringen av denne
regelen i forskrift er omtalt i departementets
veileder til KU-forskriften:
Ved endringer i plan- og bygningsloven i
2014 (Prop. 121 L (2013–2014)) ble tidligere
bestemmelse i § 12-9 om at «… planprogram kan unnlates for nærmere
bestemte reguleringsplaner når disse er i
samsvar med kommuneplanens arealdel
eller områderegulering og hvor virkningene

utredet på overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i
samsvar med overordnet plan, eller detaljreguleringer som er i
samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskriften.»
10 Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter
sektorlover (2014 nr. 1758).
11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet, Høring av forslag til forskrift om
konsekvensutredninger, udatert, s. 33, forslagets § 4 første
ledd b) og § 5 første ledd a).
12 Saken startet i 2014 som en skjønnssak for Nord-Troms
tingrett, se TNHER-2014-86089. Ankebehandlingen var for
Hålogaland Lagmannsrett, se LH-2016-47410.
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er tilfredsstillende beskrevet i overordnet
plan…», tatt ut.13
Begrunnelsen for å stryke unntaket i pbl § 12-9 var,
i henhold til høringsnotatet, at man ønsket å ta inn
en hjemmel for et slikt unntak i forskrift. Unntaket
som ble strøket i loven ble videreført i 2014-forskriften om KU av planer.14 Den rettslige bakgrunnen for å operere med at reguleringsplaner skal
ha planprogram etter § 6 men ikke etter § 8,
stammer fra EØS-retten. Det norske kravet til
planprogram er satt for å oppfylle plandirektivet og
krav til to «høringer» etter dette direktivet (direktivets krav om høring av planprogram gjelder bare
berørte myndigheter og ikke offentligheten, jfr art.
5(4)). Tilsvarende krav eksisterer ikke under prosjektdirektivet. Kravet til to høringer og forskjellen
mellom direktivene her, er nærmere omtalt
nedenfor.

2.2 Plan- og prosjektdirektivene
Unntaksbestemmelsene i KU-forskriften §§ 6 og 8
skal vurderes opp mot relevant EØS-regelverk med
utgangspunkt i de to direktivene om henholdsvis
prosjekter og planer. Prosjektdirektivet, opprinnelig
vedtatt i 1985 (direktiv 85/337), setter krav til miljøKU av tiltak (prosjekter) med vesentlige
miljøvirkninger. I 2011 ble dette direktivet erstattet
med dagens prosjektdirektiv som, sammenlignet
med tidligere regulering, gir klarere føringer for når
og hvordan KUer skal foretas.15 Direktivet gir også et
bedre grunnlag for samordning mellom KU av
prosjekter og planer etter plandirektivet, som ble
13

KMD, Veileder – Konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven, datert februar 2020, punkt 2.3.
14 Se § 5 første ledd andre setning: «Kravet til planprogram
gjelder ikke for planer etter § 3 bokstav c [reguleringsplaner
for tiltak i vedlegg II]». Hjemmelen er for denne bestemmelsen
finnes i pbl § 4-1, første ledd siste punktum.
15 Direktiv 2011/92 EF er et samledirektiv for alle direktiv som
innebærer endringer i Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni
1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters
miljøvirkninger, se https://www.regjeringen.no/no/sub/eosnotatbasen/notatene/2012/mars/vurderingmiljovirkninger/id2432660/ Direktivene som inngår i
samledirektivet er: Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om
endringer av direktiv 85/337/EØF; Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig adgang
til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv
90/313/EØF; Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF
om geologisk lagring av karbondioksid og om endringer i
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vedtatt ti år tidligere, i 2001.16 Endringene av
prosjektdirektivet i 2014 tok i stor grad sikte på å
forenkle og koordinere KU-prosesser som det etter
hvert finnes regler om i mange rettsakter, hvorav de
fleste inngår i EØS-avtalen.17 Plandirektivet er ikke
endret siden vedtakelsen, men har vært gjenstand
for evaluering.18
Det har vært omfattende rettspraksis i EU-domstolen om direktivene (vi har funnet og gjennomgått
75 saker, se vedlegg 4), hovedsakelig i form av
foreleggelsessaker der nasjonale domstoler har
bedt om tolkningsuttalelser, men også i form av
traktatbruddssaker. Den omfattende rettspraksisen
gjør at direktivene vanskelig kan forstås og anvendes uten å se hen til EU-domstolens tolkning.
Domstolen legger stor vekt på direktivenes formål,
som er uttrykt i mange avsnitt i prosjektdirektivets
fortale og mer samlet i plandirektivet art. 1:
The objective of this Directive is to provide
for a high level of protection of the environment and to contribute to the integration of
environmental considerations into the
preparation and adoption of plans and
programmes with a view to promoting
sustainable development, by ensuring that,
in accordance with this Directive, an
environmental assessment is carried out of
certain plans and programmes which are
likely to have significant effects on the
environment.19

Rådsdirektiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF,
2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.
16 Plandirektivet er nært knyttet opp mot UNECE-protokollen
om strategiske miljøkonsekvensutredninger. Direktivet og
protokollen ble utarbeidet omtrent samtidig, men direktivet
ble vedtatt før protokollen ble ferdigforhandlet. Se nærmere
https://www.unece.org/env/eia/about/history.html.
17 De relevante unntakene for hva som er omfattet av EØSavtalen er habitatdirektivet (92/43/EEC) og fugledirektivet
(2009/147/EC). Disse direktivene har som mål å sikre et sterkt
vern og er fulgt opp gjennom Natura 2000.
18 Se utredningens vedlegg 5 som angir hovedpunkter fra
evalueringene.
19 Vi har valgt å sitere direktivenes engelske ordlyd og engelske
versjoner av relevant rettspraksis fra EU-domstolen fordi vi
ønsker å legge til grunn ett språk for lesing av relevante tekster
for klarere å kunne sammenligne, og også fordi engelsk
benyttes hyppigst innen EU.

Det er flere elementer av direktivene som er relevante her. For det første oppstiller direktivene et
skille mellom plan- og prosjekt-KU ved å etablere
ulike regelsett. Selv om kravene og prosedyrene
som må oppfylles under direktivene er like på
mange punkter, er det også viktige forskjeller.20 EUdomstolen har ved flere anledninger påpekt forskjeller mellom direktivene. Man kan dermed ikke
basere seg på at oppfyllelse av krav under det ene
direktivet innebærer at man også oppfyller det
andre direktivet. I Norge har vi for tiden valgt å
samle alt regelverk om KU i én forskrift som gir
regler for både plan- og prosjekt-KU.
Videre tjener direktivene til å etablere et felles
rammeverk for KUer som skal foretas under annet
EU-regelverk, blant annet ved at de etablerer
koordinerte eller felles prosedyrer for oppfyllelse av
KU-forpliktelser etter ulike EU-rettsakter. Noen av
disse rettsaktene gjelder også for Norge, og KUforskriften utgjør et naturlig utgangspunkt for
etablering av koordinerte og felles prosedyrer.
Unntakene i KU-forskriften §§ 6 og 8 kan anses som
regler om koordinering av KU-prosedyrer. I vedlegg
1 og 2 gjengir vi de delene av direktivene som gir
statene fleksibilitet til å etablere koordinerte og
felles prosedyrer, og som dermed kan være
relevante for vurderingen av om unntakene i KUforskriften samsvarer med direktivene. I prosjektdirektivet er det særlig artikkel 2(2)-(4), 4(1)-(2), 5(1)
og 8a(3) og (6) som er av interesse, se vedlegg 1, og
i plandirektivet er det særlig artikkel 11, se vedlegg
2.
Direktivene kommer til anvendelse på komplekse
beslutningsprosesser der fordeling av myndighet,
forankring i lovgivningen og prosessuelle krav i stor
grad varierer mellom og innen ulike land. Direktivene oppstiller minimumskrav som må oppfylles.
Dette gir betydelig frihet til å tilpasse det nasjonale
regelverket til nasjonale forhold, forutsatt at man
ivaretar (for)målene som direktivene oppstiller.

20

Vedlegg 3 gir en generell oversikt over likheter og forskjeller
mellom direktivkravene.
21 Sakene vi har sett på inkluderer Reinøya-saken, ESA-sak nr.
83059; sak om norsk gjennomføring av prosjektdirektivet, ESAsak nr. 67073; sak om norsk gjennomføring av plandirektivet,

Direktivene som sådan må også tolkes i lys av EØSavtalen og relevant praksis fra EFTA-domstolen og
EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Det finnes én
relevant dom fra EFTA-domstolen, se vedlegg 4. Det
finnes også fire saker fra ESA som omhandler Norges
gjennomføring av direktivene.21 I denne praksisen
har vi funnet lite av relevans for de spørsmål vi
drøfter, men vi vil peke på at ESA for tiden har en
sak til behandling som kan vise seg å bli direkte
relevant, Reinøya-saken (omtalt over).
Tolkningen av direktivene må holdes separat fra
spørsmål om direktivenes betydning for KUforskriften. EØS-loven sier ikke noe om hvilken
betydning direktiver skal få for tolkningen av
forskrifter som tjener til å gjennomføre direktivene.
Heller ikke EØS-avtalen, som i henhold til EØS-loven
§ 1 gjelder som norsk lov, har klare regler om dette.
Artikkel 3 oppstiller imidlertid en generell
forpliktelse til å «treffe alle generelle eller særlige
tiltak som er egnet til å oppfylle de forpliktelser som
følger av» EØS-avtalen.
Spørsmålet om virkningen av direktivene for forskriften må løses med utgangspunkt i de generelle
reglene om folkerettslige forpliktelsers konsekvenser for norsk rett. Ettersom norsk rett følger det
dualistiske prinsippet, gjelder ikke direktivene
direkte som norsk rett. Direktivene er ikke inkorporert i norsk rett. I tråd med EØS-avtalen artikkel 7,
der det slås fast at direktiver «skal overlate til
avtalepartenes myndigheter å bestemme formen og
midlene for gjennomføringen», er direktivene transformert til norsk rett gjennom blant annet relevante
regler i pbl og KU-forskriften.22 I henhold til EØSloven § 2 får reglene i pbl og KU-forskriften som
gjennomfører direktivene, en spesiell status i norsk
rett:
Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle
Norges forpliktelser etter avtalen, skal i
tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener

ESA-sak nr. 69054; og Bellonas klage over norsk gjennomføring
av plandirektivet, ESA-sak nr. 58681.
22 Andre lover er bl.a. petroleumsloven, havenergiloven og
kontinetalsokkelloven.
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til å oppfylle Norges forpliktelser etter
avtalen, er i konflikt med en annen forskrift,
eller kommer i konflikt med en senere lov.
Direktivene får stor betydning for tolkningen av
forskriften som en konsekvens av det alminnelige
presumsjonsprinsippet anvendt i tråd med lojalitetsprinsippet i EØS-avtalen art. 3. Høyesterett har
fastslått to grunnleggende prinsipper for forholdet
mellom norsk lovgivning og direktiver. For det første
kan ikke domstolene rette opp rettsstridig
gjennomføring av direktiver i norsk rett.23 For det
andre kan staten bli erstatningsansvarlig overfor
private parter som følge av uriktig gjennomføring av
direktiver.24 EU-domstolen har ved flere anledninger fastslått at KU-direktivene innebærer
rettigheter for private til deltakelse i beslutningsprosessene.
I lys av disse utgangspunktene skal vi i det følgende
klargjøre i hvilken utstrekning det vil kunne være i
strid med krav som oppstilles i direktivene, at norsk
rett har unntaksbestemmelser som nevnt, i KUforskriften. Hvis unntakene er i strid med krav i
direktivene kan det, i lys av praksis fra Høyesterett,
tenkes erstatningsansvar for det offentlige overfor
private som rammes økonomisk av at det ikke har
blitt foretatt KU i tråd med krav i direktivene.

2.3 Formålet med KU, detaljeringsgrad
og overprøving
I henhold til pbl § 14-1 er formålet med KU «å sikre
at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller
planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på
hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.»25 I tillegg skal KU bidra til å sikre de generelle
formålene fremhevet i pbl § 1-1. Av særlig relevans
er å «fremme bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner»,
«sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for
alle berørte interesser og myndigheter» samt
23

Se Rt 2000 s. 1811, Finnanger I.
Se Rt 2005 s. 1365, Finnanger II.
25 Kap. 14 gjelder for planer og tiltak etter annet lovverk enn
pbl, men formuleringen er generelt treffende også for planer
og tiltak etter pbl. Implisitt følger tilsvarende formål av pbl sine
generelle krav til utredning, men § 14-1 er en mer konsis
formulering.
24
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ivaretagelse av «hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Det er også et formål å fremme de krav til
utredning som følger av pbl kap. 4. I tillegg skal KU
tjene til å kartlegge vikninger for naturmangfold i
tråd med utredningsplikten og forvaltningsmål for
arter, naturtyper og økosystem etter naturmangfoldloven 19. juni 2009 nr 100 §§ 4-12. Det har
videre vært vektlagt at KU kan ha en konfliktdempende funksjon ved å forebygge interessekonflikter og omkamp om beslutninger.26
Mens norske regler om KU omfatter brede samfunnsmessige virkninger, er tendensen internasjonalt og i andre land at KU begrenses til
utredning av miljøvirkninger. KU ble opprinnelig
utviklet som et verktøy for å unngå negative
miljøvirkninger (inklusive negative helseeffekter) og
fremme positive miljøvirkninger. Dette gjelder også
for direktivene. Prosjektdirektivet artikkel 1 definerer anvendelsesområdet til «the assessment of
the environmental effects of those public and
private projects which are likely to have significant
effects on the environment.» Tilsvarende fremkommer av plandirektivet artikkel 1 som sitert over.
En hovedgrunn til at man har valgt en snevrere
tilnærming til KU i EU og i mange andre land kan
være at tiltakshavere normalt har sterke egeninteresser i å få fram (positive) samfunnsvirkninger,
som nye arbeidsplasser i anleggs- og driftsfasen eller
kortere reisetid. Behovet for å kreve utredning av
slike virkninger er dermed mindre enn for negative
miljøvirkninger.
KU etter pbl har bredere formål og utredningskrav
enn direktivene. På den ene siden kan man se på
dette som en «over-oppfyllelse» av direktivene sine
minimumskrav til utredning av miljøkonsekvenser.
På den annen side kan det at norsk rett krever
utredning av samfunnsvirkninger, innebære en fare
for «under-oppfyllelse» av direktivenes mål om
oppnåelse av «high level of protection of the
environment». Det oppstår en fare for at norske
26

Fredrik Holth og Nikolai K Winge, Det rettslige rammeverket,
i Holth og Winge (red.) Konsekvensutredninger: Rettsregler,
praksis og samfunnsvirkninger, Universitetsforlaget, 2014, s.
20-23; Sigrid Eskeland Schütz, Miljøkonsekvensutgreiing av
planar og tiltak (doktorgradsutgave), Bergen 2007 s. 81-82.

KUer vinkles mot positive samfunnskonsekvenser,
og at dette skjer til fortrengsel for negative miljøkonsekvenser.27
Norske krav til hva som skal utredes,28 vil dermed
bare delvis være nødvendiggjort som et ledd i implementeringen av direktivene. For utredning av
samfunnsvirkninger vil det ikke foreligge EØSrettslig krav. Når vi i det følgende diskuterer forpliktelser som følger av direktivene, knytter disse
seg derfor til utredning av miljøvirkninger.
Skillet mellom KU-plikt på plannivå og prosjektnivå
har flere betydninger i pbl. For det første vil KU på
plannivå, i statlige, regionale eller kommunale
planer, skje i regi av statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner, mens KU på prosjektnivå
i stor utstrekning foregår i regi av private tiltakshavere. For det andre vil det være forskjeller med
hensyn til graden av detaljnivå i utredningene. Mens
KU på plannivå stort sett er en generell utredning og
vurdering av arealbruk, vil KU på tiltaksnivå være en
langt mer detaljert utredning av gjennomføringen
av et konkret tiltak og dets virkninger på lokale
forhold.
En tredje forskjell knytter seg til kontroll og overprøving av utredningene. KU på plannivå vil ikke
ende opp i en beslutning som kan påklages av
private aktører ettersom verken regionale planer
eller kommuneplanens arealdel er å anse som
enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Eventuell kontroll av kunnskapsgrunnlaget som danner
grunnlaget for vedtakelsen av slike planer krever at
andre myndigheter fremmer innsigelse. I en
mellomposisjon kommer reguleringsplaner, som
både kan sikte mot plannivå og prosjektnivå, og
dermed kan falle i begge kategorier. Slike planer kan
påklages. For alle planene og enkeltvedtakene kan
det reises søksmål for domstolene om (u)gyldighet
av det endelige vedtaket, herunder om feil og
mangler ved KUene innebærer at vedtaket er
ugyldig.
27

Se, for eksempel, om «vinklede konsekvensanalyser», Aud
Tennøy, Kvalitet i konsekvensanalyser, i Fredrik Holth og
Nikolai K Winge (red.) Konsekvensutredninger: Rettsregler,
praksis og samfunnsvirkninger, Universitetsforlaget, 2014, s.
196-203 med videre henvisninger, og om «evaluering av
norske konsekvensutredninger», Arne Tesli, Kvalitetssikring av
konsekvensutredninger, samme publikasjon, s. 257-264.

28

Presisering i den enkelte sak av hva som skal utredes,
fastsatt under hensyntaken til krav til innholdet i
konsekvensutredningen, går i engelsk terminologi under
spørsmålet om «scoping», fastsatt i
planprogram/utredningsprogram, fulgt opp i
konsekvensutredningen.
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3. Nærmere om direktivene og skillet
mellom planer og prosjekter i norsk rett
3.1 Innledende betraktninger
Spørsmålet her er hvordan plan- og prosjektdirektivene korresponderer med pbl’s plankategorier og
detaljplanlegging frem mot prosjektvedtak. Plan- og
prosjektdirektivene inneholder ingen klare definisjoner av grensen mellom planer og prosjekter.
Dette er en naturlig konsekvens av variasjon i
medlemsstatenes plan- og tillatelsessystemer. Det
er derfor svært vanskelig, og neppe ønskelig, å
trekke klare grenser mellom direktivene. Dette
innebærer at det er fleksibilitet i anvendelsen av
direktivene og at det i begrenset grad er nødvendig
å omstrukturere nasjonale saksbehandlingsprosesser for å gjennomføre direktivene. Også andre
lover enn pbl kan tenkes berørt, ettersom prosjekter
som omfattes av KU-plikt ofte vil forutsette flere
tillatelser under ulike lover. Det kan likevel tenkes at
det bare er behov for planavklaring og tillatelse
under pbl, og vi ser for enkelhets skyld på denne
situasjonen først.
Prosjektdirektivet definerer prosjekter som «the
execution of construction works or of other installlations or schemes», og «other interventions in the
natural surroundings and landscape including those
involving the extraction of mineral resources»
(artikkel 1.2(a)). En KU under prosjektdirektivet skal
gjennomføres før et konkret prosjektvedtak (fra
2014-endringen konsekvent omtalt som «development consent» i direktivet, se art 2.1). Etter art
1.2(c) er «development consent … the decision of
the competent authority or authorities which
entitles the developer to proceed with the project.»
KU under prosjektdirektivet skal gjennomføres før

29

Et problem er her hva «proceed» innebærer, hvor tidlig man
kan gjennomføre prosjektutredning etter prosjektdirektivet, og
hvordan direktivet forholder seg til tillatelser i flere ledd, se
nedenfor.
30 Henvisningen til habitatdirektivet (92/43/EEC) i artikkel
3.2(b) er ikke relevant ettersom direktivet ikke er omfattet av
EØS-avtalen.

9

man mottar dokumentet som gir adgang til å
«proceed».29
Begrepet «development consent» finner vi igjen i
plandirektivet. Plandirektivet artikkel 3.2 begrenser
KU-plikten til planer «which set the framework for
future development consent of projects.»30 Det
innebærer at plandirektivets anvendelsesområde er
avgrenset til planer som setter rammer for
prosjektvedtak og som er vedtatt før vedtak om det
konkrete prosjektet, jf formuleringen «for future».
Blir et prosjekt gjennomført, og det deretter lages
en ny overordnet plan som innlemmer det etablerte
prosjektet i planen, vil en slik plan etter dette ikke
utløse utredningsplikt etter plandirektivet. Artikkel
3.3 i plandirektivet åpner for å unnta visse planer fra
KU-plikten. Det gjelder planer som «determine the
use of small areas at local level and minor
modifications to plans and programmes referred to
in paragraph 2.» Her trengs bare KU dersom de «are
likely to have significant environmental effects.»31
Denne unntaksbestemmelsen er ikke tatt inn i KUforskriften.
En beslutningsprosess kan følge det mønsteret som
direktivene typisk sikter til, ved at det først finner
sted et strategisk planvedtak som åpner for å
gjennomføre visse typer prosjekter i et geografisk
område, og deretter fattes vedtak som gir tillatelse
til et konkret prosjekt innenfor området. Plandirektivet vil her måtte følges for planvedtaket,
prosjektdirektivet for tillatelse til det konkrete
prosjektet. Dette er et ukomplisert scenario som
ikke vil bli nærmere diskutert i det følgende.

31

Unntatt fra direktivet er «plans and programmes the sole
purpose of which is to serve national defence or civil
emergency» og «financial or budget plans and programmes»,
se art. 3.8.

Den tilsynelatende ryddige arbeidsdelingen mellom
direktivene og virkeområdet for direktivene byr i
praksis på utfordringer, også i møte med norsk
rett.32 Fleksibilitet i det norske plansystemet er en
av grunnene. Dette gjelder særlig for områderegulering, som etter pbl kan brukes for å legge
rammer for etterfølgende prosjekter eller for å
planlegge konkrete prosjekter. I praksis kan en og
samme områderegulering gjøre begge deler; planen
kan både holde frem alternative arealbruksvalg A, B
og C, (høyhus, industri, sportsarena) for et område,
og gå i detalj på planlegging av ett eller flere av
alternativene (eksempelvis A og C, høyhus, sportsarena). Vedtar kommunestyret områdereguleringen
med et alternativ som er detaljplanlagt (høyhus/sportsarena), kan dette utgjøre «the development consent». Imidlertid kan prosjektdirektivet, i
følge EU-domstolens praksis, i noen slike tilfeller
kreve KU i flere omganger, ved såkalte prosjekttillatelser i flere ledd, se nedenfor. Dermed kan den
omtalte områdereguleringen oppfattes som et
første ledd i en slik flerleddet prosjekttillatelse.
Ettersom vedtaket (også) omfatter alternativet med
industri, som ikke er detaljutredet, må det, om man
i områdeplanen går for industritiltaket, en etterfølgende detaljplanlegging til, og områdereguleringen vil ikke representere «the development
consent» i prosjektdirektivets betydning.
Områderegulering eller detaljregulering brukes der
det er fastsatt krav om slik plan i lov, i kommuneplanens arealdel eller kommunen finner at det er
behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer
av arealbruken, jf pbl. § 12-1, andre ledd. Områderegulering initieres og utarbeides i utgangspunktet
av kommunen. Detaljregulering brukes for å følge
opp kommuneplanens arealdel eller etter krav
fastsatt i områderegulering, og initieres og utarbeides svært ofte av private parter. Til tross for
disse forskjellene mellom områderegulering og
detaljregulering, uttales det i forarbeidene til pbl at
alle reguleringsplaner (inklusive områderegulering)
som utgangspunkt er å anse som enkeltvedtak og
ikke forskrift.33

32

Også en rekke andre land har møtt tilsvarende utfordringer,
se nærmere særlig omtalen av Rapport til Kommisjonen 2005,
omtalt nedenfor i vedlegg 5 pkt 3.

Kommuneplan og kommunedelplan (heretter
«kommune(del)planer») kan, selv om de er ment å
brukes for strategiske planlegging, også gå i detalj på
prosjekt og representere avgjørelsen som «entitles
the developer to proceed with the project», altså
«the development consent» i prosjektdirektivets
betydning. Dette vil være aktuelt der det bare er
behov for en byggetillatelse under pbl, ettersom
muligheten for å nekte byggetillatelse for tiltak som
er i tråd med kommune(del)planen vil være begrenset. Selv der en kommune(del)plan krever en
etterfølgende detaljregulering, kan kommune(del)planen være utredningspliktig etter prosjektdirektivet, se drøftelsen av flerleddede prosjekttillatelser nedenfor.
For prosjekt der det ikke etter lov eller kommuneplanen er krav om regulering, og kommunen ikke
finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken, jf pbl. § 121, andre ledd, kan det dermed tenkes at man går fra
kommuneplan til byggetillatelse. En viktig reservasjon er likevel prosjekt som er KU-pliktige etter
prosjektdirektivet. Her følger et krav om reguleringsplan av § 12-1, tredje ledd for «gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre
tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn.» Byggetillatelse for slike tiltak, kan ikke gis
før det foreligger reguleringsplan. Bestemmelsen er
tatt inn for å sikre krav om regulering, og dermed at
det gjennomføres prosjekt-KU, i tråd med
prosjektdirektivet vedlegg I og II. Det er dermed ikke
mulig å gå fra kommuneplan til byggetillatelse for
tiltak omfattet av KU-forskriften vedlegg I og II
dersom de «kan få vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn». Denne siste formuleringen er ikke
relevant for vedlegg I-tiltak, som alltid er KUpliktige, men gjenspeiler den konkrete skjønnsmessige vurderingen i KU-forskiften § 10, som
vedlegg II-tiltak må underlegges, før det blir avgjort
om tiltaket er KU-pliktig.
Det kan videre ikke gis dispensasjon fra reguleringsplikten ettersom det ikke kan dispenseres fra
saksbehandlingsregler, jf pbl. § 19-2, andre ledd,

33

Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 65.
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tredje punktum. I KU-veilederen går dette uttrykkelig fram av pkt. 7.13.1;
Kravene til konsekvensutredning må betraktes som saksbehandlingsregler. Det er
da ikke adgang til å dispensere fra kravene,
jf. pbl. § 19-2 andre ledd tredje punktum.
Det kan heller ikke gis dispensasjon fra krav
til reguleringsplan (plankravet), jf. § 12-1
andre og tredje ledd, dersom tiltaket det
planlegges for er omfattet av krav til
konsekvensutredning.34
Tilltak som faller inn under vedlegg II i KU-forskriften
kan reise utfordringer. En kommuneplan som «fastsetter rammer for vedlegg I og II-tiltak» er alltid KUpliktig på overordnet nivå, jf KU-forskiften § 6 a. Står
man i kommuneplanarbeidet overfor vedlegg I og IItiltak, må man utrede virkningene av planen «på et
overordnet nivå», jf. KU-forskriften 18, første ledd.
At KUen kan «begrenses til å redegjøre for
virkningene planen eller programmet kan få på et
overordnet nivå» har likevel etter forskriften et
unntak, nemlig der «det i planen konsekvensutredes
konkrete tiltak». Her må man forstå forskriften slik
at der det blir besluttet å gå i detalj, og gjøre seg
ferdig med også eventuell prosjektutredning i
kommuneplanarbeidet, skal det foretas KU på både
et overordnet og prosjekt-nivå.
Man kan dermed tenke seg at man legger til rette
for vedlegg I og II-tiltak i kommuneplanen og
vurderer om det er KU-plikt for tiltakene på
prosjektnivå. For vedlegg I-tiltak er svaret ja. For
vedlegg II-tiltak er det avgjørende om prosjektet
«kan får vesentlige negative miljøvirkninger», jf KUforskriften § 8 a, jf § 10. Hvis man i denne vurderingen kommer til at det ikke er KU-plikt, vil det
være naturlig å komme til at dette også avgjør
spørsmålet om det er reguleringsplikt etter pbl. §
12-1, tredje ledd. Vurderingstemaet er jo det
samme. For begge situasjonene vil man, dersom
man senere pålegger regulering for å sikre forsvarlig
planavklaring etter pbl § 12-1, andre ledd, kunne
argumentere for at det ikke er rom for på ny å ta opp
34

KMD, Veileder – Konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven, datert februar 2020.
35 «Member States shall communicate to the Commission …
separate information on the types of plans and programmes
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spørsmålet om KU-plikt. Dette spørsmålet kan
hevdes å være endelig avgjort i kommuneplanarbeidet. Samtidig kan det i denne senere fasen av
prosjektet fremkomme detaljer og sider ved
prosjektet som kan innebære behov for (ny)
prosjekt-KU. At det senere da ikke er rom for å
vurdere KU-plikt kan lede til brudd på KU-krav i
prosjektdirektivet ved flerleddede prosjekttillatelser, se nedenfor.
Fleksibiliteten i bruk av planer i norsk rett er en
viktig bakgrunn for unntaksreglene i KU-forskriften
§§ 6 og 8. Fleksibiliteten gjør det vanskelig å foreta
en klassifisering av norske planinstrumenter i
relasjon til direktivene, noe Norge har en viss plikt til
å gjøre i henhold til plandirektivet art. 13(4).35 Et
unntak er detaljreguleringer, som ikke vil kunne
være en plan etter plandirektivet ettersom de angår
realisering av konkrete prosjekter og dermed ikke
«set the framework for future development consent
of projects», slik kriteriet er etter plandirektivet.
Det er vanlig at store prosjekter nødvendiggjør flere
planvedtak
(eksempelvis
kommune(del)plan,
områderegulering og/eller detaljregulering). Et slikt
scenario reiser tre hovedproblemstillinger. For det
første kan det være behov for å avklare om det må
utarbeides én eller flere KUer. Videre må det
avgjøres om KUen(e) skal følge plan- og/eller
prosjektdirektivets krav. Der man ønsker å foreta én
KU oppstår spørsmålet om hvordan utredningen
skal legges opp for å oppfylle både plan- og
prosjektdirektivets krav.
Etter prosjektdirektivet skal prosjekt-KUer utgjøre
en del av prosessen fram mot tillatelsen(e) til å
igangsette et konkret prosjekt. Et sentralt spørsmål
her er hvilken tilknytning det må være mellom KUen
og tillatelsen(e) som er nødvendig(e) før et prosjekt
kan igangsettes. Med andre ord, hvor tidlig i en
flerleddet beslutningsprosess kan en KU foretas, og
likevel oppfylle kravet om å ha tilstrekkelig tilknytning til det konkrete tiltaket? Dette spørsmålet
er ikke direkte omtalt i prosjektdirektivet, men et
slikt krav om nær tilknytning følger implisitt av selve
which, in accordance with Article 3, would be subject to an
environmental assessment pursuant to this Directive.» Plikten
etter EØS-avtalen vil være å sende slik informasjon til ESA.

minimumskravene til konsekvensutredningens innhold. KU kan foretas på et for tidlig tidspunkt i en
beslutningsprosess der prosjektet ikke er tilstrekkelig avklart, og dermed kan KUen få et innhold
som ikke oppfyller minimumskravene i prosjektdirektivet. Dette innebærer en risiko for at sider av
prosjektet senere må utredes på ny for å oppfylle
kravene i prosjektdirektivet.
For at det skal foreligge tilstrekkelig tilknytning
mellom KUen og tillatelsen(e) må det foreligge høy
grad av klarhet om sentrale kjennetegn ved
prosjektet. I lys av prosjektdirektivets formål, må de
sentrale kjennetegnene ved prosjektet være de som
må antas å kunne ha vesentlige virkninger for
miljøet, isolert eller samlet, i både positiv og negativ
forstand. For å oppnå større klarhet i hvilke
kjennetegn som er sentrale må man se hen til
hvilken informasjon som skal inkluderes i en
prosjekt-KU. Dette er angitt i prosjektdirektivet art.
3 og 5(1) sammenholdt med vedlegg IV, og er
gjennomført i KU-forskriften §§ 19-21. Forskriftens
bestemmelser følger ikke strukturen i direktivet.
Dette har nok sin bakgrunn i at de er utformet for å
passe til både prosjekt- og plandirektivet, samt at de
skal omfatte samfunnsvirkninger i tillegg til
miljøvirkninger. Forskjeller mellom disse bestemmelsene i forskriften og prosjektdirektivet vil bli
kommentert.
For det første er det kjennetegn ved prosjektet som
det må foreligge høy grad av klarhet om; lokalisering
og utforming av prosjektet. På dette punktet er
kravene i forskriften § 19 stort sett de samme som i
prosjektdirektivet vedlegg IV avsnitt 1-2. For det
andre skal prosjekt-KUer beskrive miljøstatus og
forventet miljøutvikling uten prosjektet. Dette
reiser ofte vanskelige avgrensningsspørsmål. Disse
er vanskelige å håndtere uavhengig av hvor langt
prosjektplanleggingen har kommet, og berører etter
sin karakter ikke spørsmålet om grad av klarhet for
sentrale kjennetegn. Det er samsvar mellom
forskriften § 20 og direktivet vedlegg IV avsnitt 3.
For det tredje skal KUer redegjøre for faktorer som
antas å bli direkte eller indirekte påvirket av
prosjektet ved etablering og drift. Mens direktivet
nevner slike faktorer både i artikkel 3.1 og vedlegg
IV.4, finnes det ikke noen motsvarende oppregning
av generelle faktorer («population», «water», «air»,
og «material assets») i forskriften. Forskriftens

oppregning i § 21 inneholder en blanding av
egenskaper ved prosjektet (forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, transportbehov, arkitektonisk
og estetisk utforming) og spesifikke faktorer som
kan bli påvirket. Endelig skal prosjekt-KUer beskrive
de miljømessige effektene av en rekke forhold ved
det konkrete prosjektet, jfr. direktivets vedlegg IV.5.
Det synes som forskriften forutsetter at de forhold
ved prosjektet som er nevnt i § 19 dekker de
forholdene som nevnes i vedlegg IV.5. Selv om det
er stort sammenfall mellom § 19 og vedlegg IV.3 og
IV.5, er det noen elementer som kommer i tillegg
eller er ytterligere presisert i IV.5, eksempelvis
«recovery of waste» og «the technologies and
substances used.» Direktivet setter også større
fokus på livssyklusvurderinger enn det KU-forskriften gjør.
Alt i alt oppstiller prosjektdirektivet både mer omfattende og mer detaljerte krav til den informasjonen som skal foreligge når prosjekt-KUer
gjennomføres enn KU-forskriften. Dermed oppstår
det en fare for at kravene i forskriftens §§ 19-21 vil
kunne medvirke til at det utarbeides prosjekt-KUer
på et for tidlig tidspunkt i en beslutningsprosess, før
det foreligger høy grad av klarhet om prosjektets
sentrale kjennetegn, med et slikt innhold at det ikke
oppfyller minimumskravene i prosjektdirektivet.
Dette innebærer en risiko for at sider av prosjektet
senere må utredes på ny for å oppfylle kravene i
prosjektdirektivet. Sammenkoblingen av regelverket om prosjekt- og plan-KU i forskriften kan
følgelig medføre at det blir vanskeligere å skille
prosjekt-KU fra plan-KU, og det skaper risiko for at
man ikke oppfyller prosjektdirektivets minstekrav.
Det er ikke bare etter norsk rett det har vist seg
vanskelig å indentifisere hvilke vedtak som innebærer tillatelse til prosjekter etter prosjektdirektivet, og de som snarere har karakter av å
«sette rammer for» prosjekter, og dermed falle inn
under plandirektivet. I Kommisjonens rapport om
plandirektivet fra 2017 uttales det:
Practice shows that the boundaries between the two procedures are not always
distinct and tend to overlap, in particular as
regards plans, programmes or projects related to land use and/or spatial planning. This
is because these kinds of plans, programmes
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or projects can show the characteristics
both of plans and programmes and a
project. Meanwhile, land use and/or spatial
plans are the most frequent plans and
programmes subjected to the SEA procedure. In such assessment procedures, it is
important to ensure compliance with both
the SEA and the EIA Directive, especially
where the Member States have opted for
coordinated procedures.36
På denne bakgrunn skal vi først se nærmere på hva
EU-domstolen har uttalt om anvendelsesområdet
for plan- og prosjektdirektivene i avsnitt 3.2, henholdsvis pkt 3.2.1 og 3.2.2. Deretter drøfter vi hvorvidt det kan være situasjoner der direktivene overlapper og hva som gjelder for KUer i denne gråsonen
mellom direktivene, pkt 3.2.3. I punkt 3.3 skal vi
drøfte direktivenes anvendelse på kommune(del)planer og reguleringsplaner. I lys av graden av overlapp mellom plan- og prosjektdirektivet skal vi
avslutningsvis drøfte hva som ligger i begrepet
«koordinerte eller felles prosedyrer», (plandirektivet artikkel 11(2)), i pkt 3.4.

3.2 EU-domstolens tolkning av
direktivenes anvendelsesområder
3.2.1 Prosjektdirektivets anvendelsesområde
Her skal vi først se nærmere på problemstillingen
der et prosjekt blir gjenstand for to eller flere vedtak
før det kan realiseres. Vårt fokus er på flerleddede
prosesser, det vil si der det først gis en generell
tillatelse som setter de ytre rammene for prosjektet,
og deretter fattes et vedtak om prosjektets
detaljerte utforming.
I sak C-201/02 [2004] (Wells), der domstolen var
bedt om å gi en tolkningsuttalelse til en britisk
domstol, vurderte EU-domstolen situasjonen der
prosedyren for å gi en tillatelse var delt opp i flere
ledd. Gruvedriften hadde først fått en rammetillatelse, og deretter ble det fattet et vedtak der
detaljene for konsesjonen ble fastsatt. Vedtaket
måtte holdes innenfor rammene fastsatt i ramme36

Report from the Commission to the Council and the
European Parliament under Article 12(3) of Directive
2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans
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tillatelsen. EU-domstolen måtte ta stilling til på
hvilket av disse stadiene i beslutningsprosessen
prosjekt-KUen måtte utføres. Domstolen viste til
1985-direktivets fortale, og uttalte (avsnitt 51): «the
competent authority is to take account of the
environmental effects of the project in question 'at
the earliest possible stage' in the decision-making
process» (se vedlegg 1, der det går fram at
tilsvarende formulering er tatt inn i fortalen til
någjeldende prosjektdirektiv, pkt 2). Siktemålet
med bestemmelsen er å sikre at negative miljøvirkninger blir identifisert tidlig, mens det ennå er
rom for å avbryte, endre eller justere prosjektet
basert på denne kunnskapen, i tråd med prinsippet
om å forebygge skade ved kilden (se nærmere om
begrunnelsen nedenfor).
Videre uttalte domstolen (avsnitt 52):
Accordingly, where national law provides
that the consent procedure is to be carried
out in several stages, one involving a principal decision and the other involving an
implementing decision which cannot extend
beyond the parameters set by the principal
decision, the effects which the project may
have on the environment must be identified
and assessed at the time of the procedure
relating to the principal decision. It is only if
those effects are not identifiable until the
time of the procedure relating to the
implementing decision that the assessment
should be carried out in the course of that
procedure.
Utgangspunktet er følgelig at det skal foretas
prosjekt-KU ved det første av to (eller flere) vedtak i
flerleddede prosjekttillatelser. Dersom det er
miljøeffekter som «are not identifiable» på dette
stadiet, indikerer dommen at disse må utredes ved
det neste vedtaket («implementation decision»).
Dette siste spørsmålet kom ikke på spissen i denne
saken, men det er diskutert nærmere av domstolen
i senere saker, se nedenfor. For vårt formål aktualiserer dommen spørsmålet om det kan være en
plikt til å foreta prosjekt-KU ved områderegulering i
and programmes on the environment, COM(2017) 234 final,
punkt 3.1. Rapporten er nærmere omtalt nedenfor i vedlegg 5
punkt 6.

stedet for å avvente en slik KU til det skal gjennomføres detaljregulering.
Wells-saken var spesiell, ettersom det var tale om
særregler om revisjon av gamle gruvekonsesjoner,
ikke genuin ny aktivtet. Saken kan også leses i lys av
at plandirektivet ikke skulle implementeres i
medlemsstatene før 21. juli 2004, et system med
plan-KU var dermed ikke etablert.
Tilsvarende spørsmål har senere kommet opp i
dommer om det engelske plansystemet. I sak C508/03 [2006], Crystal Palace I, hadde Kommisjonen
initiert et traktatbruddssøksmål mot Storbritannia.
Saken ble reist i forlengelsen av at House of Lords
hadde bedt om en tolkningsuttalelse, sak C-290/03,
[2006], Crystal Palace II. Sakene ble avgjort av EUdomstolen samme dag, og traktatbruddsaken ble
behandlet først.37 Sakene hadde bakgrunn i en
søknad om rammetillatelse («outline planning
decision») til å oppføre et fritidssenter i Crystal
Palace Park i London, et tiltak omfattet av
prosjektdirektivet fra 1985, vedlegg II (tilsvarende
under prosjektdirektivet fra 2011). Myndighetene
hadde etter en konkret vurdering kommet til at det
ikke var behov for prosjekt-KU, og ga så rammetillatelse. Det var tatt forbehold om at før anleggsarbeidene kunne igangsettes, skulle myndighetene
godkjenne visse elementer («decision approving
reserved matters»). Disse elementene var innenfor
rammene av rammetillatelsen, men i møtet om
godkjenning kom likevel spørsmålet om behov for
KU opp på nytt. Etter engelsk rett var det ikke mulig
å kreve KU på dette stadiet, og spørsmålet var om
en slik regel var i tråd med prosjektdirektivet.
I Crystal Palace I (traktatbruddsaken) utvikler EUdomstolen synet på hva som er en «development
consent», og etablerer det vi her refererer til som en
«lære om flerleddede prosjekttillatelser». EUdomstolen la til grunn at «the two decisions
provided for by the rules at issue in the present case,
namely outline planning permission and the
decision approving reserved matters, must be
considered to constitute, as a whole, a (multi-stage)
'development consent' within the meaning of

Article 1(2) of Directive 85/337» (avsnitt 102).
Domstolen konkluderte med at ved å ha regler som
«provide that an environmental impact assessment
in respect of a project may be carried out only at the
initial outline planning permission stage, and not at
the later reserved matters stage» hadde Storbritannia brutt kravene til implementering av
direktivet i nasjonal rett (avsnitt 105 og 106).
I Crystal Palace II gikk EU-domstolen ett skritt videre
ved å uttale (avsnitt 48):
If the national court … concludes that the
procedure laid down by the rules at issue in
the main proceedings is a consent procedure
comprising more than one stage, one involving a principal decision and the other involving an implementing decision which cannot
extend beyond the parameters set by the
principal decision, it follows that the
competent authority is, in some circumstances, obliged to carry out an environmental impact assessment in respect of a
project [une évaluation des incidences du
projet sur l’environnement] even after the
grant of outline planning permission, when
the reserved matters are subsequently
approved ... This assessment must be of a
comprehensive nature, so as to relate to all
the aspects of the project which have not yet
been assessed or which require a fresh
assessment.
Det kan fremstå som noe uklart om domstolen la til
grunn at det i slike situasjoner skal foretas én eller
to prosjekt-KUer. Forutsetningen for uttalelsen
synes å være at det har vært utført en prosess der
det først har vært foretatt en prosjekt-KU fram mot
en «hovedtillatelse» (principal decision) og det
oppstår spørsmål om det også skal foretas en KU for
den etterfølgende «gjennomføringstillatelsen» (implementing decision). Grunnen til at dette spørsmålet oppstår er at man i hovedtillatelsen ikke har
kunnet ta stilling til alle sider ved saken. Etter vår
oppfatning innebærer domstolens uttalelse at det i

37

Tolkningsspørsmålet var relativt konkret utformet, og
årsaken til at Kommisjonen initierte traktatbruddssøksmål var
trolig for å få en mer prinsipiell vurdering fra domstolen.
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slike tilfeller kan oppstå plikt til å foreta to prosjektKUer.38

and assessed at the time of the procedure
relating to the principal decision.41

En nyere dom avsagt i 2019, der EU-domstolen ble
bedt om av avgi en tolkningsuttalelse til en Belgisk
domstol, anvender 2011-versjonen av prosjektdirektivet og er avsagt etter at 2014-endringene
trådte i kraft og etter at plandirektivet har fått virke
i medlemstatene.39 Dommen viser hvordan EUdomstolen vurderer relasjonen mellom direktivene
etter gjeldende rett. I denne dommen, som angår
vedtak i form av lovgivning og gjelder gjenoppstart
av kjernekraftverk, gjentar domstolen kravet om at
prosjekt-KU skal utarbeides så tidlig som mulig i
beslutningsprosessen; «at the earliest possible
stage in all the technical planning and decisionmaking processes, the objective being to prevent
the creation of pollution or nuisances at source
rather than to counteract their effects subsequently.»40 Videre påpeker domstolen at art. 1(2)(c)
definerer begrepet «development consent» som
«the decision of the competent authority or
authorities which entitles the developer to proceed
with the project», og uttaler at spørsmålet om en
konkret avgjørelse omfattes av begrepet, «should
be determined, in principle, by the referring court,
in the light of applicable national legislation.» EUdomstolen fortolker dermed direktivet, men
overlater til nasjonale domstoler å vurdere nasjonal
rett og å anvende direktivet i den konkrete saken.

I vurderingen av hva som er en hovedtillatelse la
domstolen vekt på at den aktuelle loven, fastsatte
«measures, [that] once adopted by the national
legislature, define essential characteristics of the
project and, a priori, should no longer be a matter
for debate or reconsideration.» Loven var dermed
«development consent» i direktivet sin betydning,
«or at the very least, a first step in the process of
obtaining consent for the project, as regards its
essential characteristics» (avsnitt 91). Domstolen
uttalte seg også om plikten til å utføre KU ved
gjennomføringstillatelser (avsnitt 94): «Work that is
inextricably linked to … measures [to be determined
in a new specific consent] must also be made subject
to such an assessment before the adoption of those
measures if its nature and potential impact on the
environment are sufficiently identifiable at that
stage» (avsnitt 94). I denne dommen får vi dermed
et eksempel på at det kreves prosjekt-KU for både
hovedtillatelsen og gjennomføringstillatelsen.42

I denne saken avklarer domstolen videre spørsmålet
om det kan tenkes plikt til å gjennomføre to
prosjekt-KUer. Domstolen bygger også i denne
saken på et skille mellom «hovedtillatelse»
(principal decision) og etterfølgende «gjennomføringstillatelse» (implementing decision):
Where one of those [decision-making]
stages is a principal decision and another an
implementing decision which cannot extend
beyond the parameters set by the principal
decision, the effects which the project may
have on the environment must be identified

Domstolen avklarer i disse sakene hvordan man skal
håndtere prosjekt-KU i en situasjon med flerleddede
tillatelser og KU-plikt (fordi det er tale om et vedlegg
I-tiltak, eller for vedlegg II-tiltak, at avgjørelsen kan
få vesentlige negative miljøvirkninger etter en konkret vurdering). Hovedregelen er at der det gis en
hovedtillatelse fulgt av en gjennomføringstillatelse
skal det utarbeides en KU for hovedtillatelsen. Hvis
miljøvirkninger ikke kan identifiseres før i forbindelse med gjennomføringstillatelsen, eller
gjennomføringstillatelsen ikke holdes innenfor
rammene av hovedtillatelsen, skal det sørges for ny
eller oppdatert prosjekt-KU før gjennomføringstillatelsen kan gis.
EU-domstolen har ikke klart uttalt seg om hvilke
prosedyrer som skal følges der det er utarbeidet en
prosjekt-KU for hovedtillatelsen, og det blir nødvendig med ny eller oppdatert KU for gjennomføringstillatelsen. I dommene viser man til at det må

38

41

39

42

Se også C-2/07 [2008] avsnitt 26.
C 411/17 [2019] (storkammeravgjørelse).
40 Ibid. avsnitt 83. Domstolen viser her til avgjørelsen
Commission v Poland, C-526/16, [2018] avsnitt 75, og
rettspraksis sitert der.
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Ibid. avsnitt 86.
Et eksempel av særlig interesse for norske forhold, men som
ikke er relevant her, er spørsmålet om KU i petroleumsektoren
relatert til forholdet mellom tillatelser til leteboring og
utvinning, se C-531/13 [2015].

gjennomføres
«an
environmental
impact
assessment» / «an assessment», altså formulert i
bunden form,43 man benytter ikke «assessments» i
ubunden form, noe som taler for at man viser til
prosjekt-KU slik det skal skje etter direktivet,
inkludert prosesskrav. I lys av prosjektdirektivets
formål og EU-domstolens uttalelser om viktigheten
av å realisere formålene er vi av den oppfatning at
utgangspunktet må være at saksbehandlingskravene i direktivet må oppfylles også ved KU for
gjennomføringstillatelsen.
KU-forskriften er ikke godt tilpasset EU-domstolens
tolkning av prosjektdirektivet. Forskriften er utformet med tanke på en saksbehandling med én
tillatelse. Det er ingen klar hjemmel for å kreve ny
KU etter at det er fattet vedtak om en hovedtillatelse. Dersom det ikke er endringer etter hovedtillatelsen, men presiseringer av prosjektet, er det
vanskelig å se at det etter norsk rett er adgang til å
kreve at KU-plikt i det hele vurderes, ei heller kreve
ny KU. Tvert imot vil unntakene i KU-forskiften §§ 6
og 8 kunne påberopes.
Dersom det er endringer i forbindelse med
gjennomføringstillatelsen, sammenlignet med
hovedtillatelsen, kan det trolig anses som
«omgjøring eller fornyet behandling», og da «skal
det, hvis tiltaket vil få nye vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn, gjennomføres en offentlig
høring» basert på «en redegjørelse for tiltaket og
tiltakets virkninger for miljø og samfunn» (KUforskriften § 26 andre ledd). En regel som muligens
kan anvendes i tilfeller der det går lang tid fra
hovedtillatelse til gjennomføringstillatelse er plikten
til å «forvisse seg om at oppdatert kunnskap legges
til grunn for sluttbehandling av saken» (KUforskriften § 28). Det kan etter vår oppfatning være
behov for å klargjøre disse hjemlene i lys av prosessog utredningskravene i prosjektdirektivet.

43

Se sitatene fra Crystal Palace II avsnitt 48 ovenfor, og den
Belgiske saken, C 411/17 [2019], avsnitt 94.
44 ESA viser eksempelvis til nyere praksis fra EU-domstolen hva
angår spørsmålet om bruk av terskelverdier ved utvalg av
vedlegg II-tiltak, en praksis som går langt i å bortfortolke
ordlyden i prosjektdirektivet. Se dialog med norske
myndigheter knyttet til ESA sak nr. 67063, Klima og miljødep.
sak 200700604, nærmere omtalt i Sigrid Eskeland Schütz,
Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv, Kap 3 i Fredrik

Det er imidlertid ikke gitt at tolkningen som er lagt
til grunn av EU-domstolen er bindende for Norges
gjennomføring av prosjektdirektivet. På den ene
side er praksis fra EU-domstolen som kommer etter
undertegning av EØS-avtalen ikke rettslig bindende
for tolkningsspørsmål. Det følger imidlertid av
artikkel 3(2) i avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol
at «EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen skal
ta tilbørlig hensyn til de prinsipper som er fastlagt
gjennom de relevante rettsavgjørelser som De
europeiske fellesskaps domstol har truffet etter
undertegningen av EØS-avtalen.» Formelt sett har
likevel Norge et bredere handlingsrom enn EUs
medlemsstater. På den annen side har EUdomstolen fulgt en konsistent praksis på disse
punktene over mange år. ESAs gjennomgang av den
norske implementeringen av plandirektivet og
prosjektdirektivet inneholder ikke spor av skillet
mellom rettsavgjørelser fra EU-domstolen fra tiden
før og etter undertegnelsen av EØS-avtalen.44 Vår
konklusjon er derfor at hovedlinjene i EU-domstolens praksis bør legges til grunn ved norsk
gjennomføring av prosjektdirektivet. Når det er
sagt, er det etter EU-retten et visst rom for
nasjonale domstoler til å vurdere hva som utgjør
«development consenct», og rom for ulike
tilnærminger der krav om KU tilpasses flerleddede
tillatelser, så lenge man opprettholder KUenes
bidrag til å oppnå mål om å vurdere vesentlige
virkninger på miljøet og å oppnå en effektiv
beskyttelse av viktige miljøverdier.
Avslutningsvis kan det også være verdt å merke seg
artikkel 2(4) og (5) i prosjektdirektivet, som åpner
for å unnlate å gjennomføre KU i visse tilfeller. EUdomstolen har blant annet tatt stilling til om hensynet til energisikkerhet kan begrunne et unntak
under artikkel 2(4) og i hvilken utstrekning lovgivning for gjennomføring av konkrete prosjekter
kan unntas med hjemmel i artikkel 2(5).45 I relasjon
Holth og Nikolai K Winge (red.) Konsekvensutredninger:
Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger,
Universitetsforlaget, 2014, s. 109. Tilsvarende gjelder for
plandirektivet, der en vektlegging av sak C-105/09 og C-110/09
[2010] trolig ledet frem mot ESAs åpning av saken mot Norge i
2013, se s. 116 med referanser.
45 Saken tok stilling til artikkel 1(5) i 1985-direktivet som hadde
en litt annen ordlyd enn artikkel 2(5) i det nåværende
prosjektdirektivet.
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til det første spørsmålet uttalte domstolen (C411/17 [2019] avsnitt 102) at unntaket kunne
benyttes:
… where that Member State can demonstrate that the risk to the security of that
supply is reasonably probable and that the
project in question is sufficiently urgent to
justify not carrying out the assessment,
subject to compliance with the obligations
in points (a) to (c) of the second subparagraph of Article 2(4) of that directive.
However, that possibility of granting an
exemption is without prejudice to the
obligations incumbent on the Member State
concerned under Article 7 of that directive.
I relasjon til spørsmålet om unntak for lovgivning om
spesifikke prosjekter, uttalte domstolen:
… that the details of a project cannot be
considered to have been adopted by a
legislative act … if that act does not include
the elements necessary to assess the
environmental impact of the project or if
the adoption of other measures is needed in
order for the developer to be entitled to
proceed with the project …46

beskyttelse.48 Domstolen har i lys av formålet
kommet til at «the provisions which delimit the
directive’s scope, in particular those setting out the
definitions of the measures envisaged by the
directive, must be interpreted broadly.»49 I
utgangspunktet er plandirektivets anvendelsesområde avgrenset til planer og programmer. Det er
interessant å merke seg at domstolen tidlig gjorde
det klart at direktivet kan komme til anvendelse på
vedtak som, etter en ren språklig forståelse, i beste
fall ligger i randsonen av det vi i en norsk kontekst
forstår som planer og programmer. Domstolen har
blant annet kommet til at plan-KU kan måtte foretas
ved regjeringsvedtak («government decree») om
etablering av verneområder,50 vedtak som åpner for
å gjøre unntak fra gjeldende plan for byutvikling
innenfor et avgrenset område uten å innebære
konkret angivelse av hvilke typer tiltak som vil inngå,51 og, kanskje mest kontroversielt, på regelverk.52

3.2.2 Plandirektivets anvendelsesområde
EU-domstolen har i flere saker fremhevet formålsbestemmelsen i plandirektivet artikkel 1, særlig at
direktivet skal bidra til en høy grad av miljø-

Det er fire kumulative vilkår i plandirektivet artikkel
2(a) og 3(2)(a) som må oppfylles for at direktivet skal
komme til anvendelse. De to første vilkårene i
artikkel 2(a) er at planen må være «subject to preparation and/or adoption by an authority at
national, regional or local level or … prepared by an
authority for adoption, through a legislative
procedure by Parliament or Government» og
«required by legislative, regulatory or administrative provisions.» På basis av det første vilkåret har
domstolen tilbakevist argumenter om at regler som
har karakter av å være generelle ikke omfattes av
direktivet.53 Det andre vilkåret, kravet om at planen
må være «required», reiser spørsmål om det må
være obligatorisk krav om å utrabeide den aktuelle
planen. Alle kommuner skal ha kommuneplaner,
men områdeplaner er et mer valgfritt planinstrument. Domstolen har besvart spørsmålet ved
å uttale at «plans and programmes whose adoption
is regulated by national legislative or regulatory

46

52

I tillegg er det krav om at «the legislature must have
sufficient information at its disposal at the time
when the project concerned is adopted» (avsnitt
109).47 Vi går ikke nærmere inn på disse unntakene,
men nevner at det i Norge ikke er tradisjon for å
vedta konkrete prosjekter gjennom lovvedtak.

C-411/17 [2019] avsnitt 107.
Ibid. avsnitt 109. Se også C-348/15 [2016] som omhandler
unntaket for prosjekter tillatt gjennom lovgivning.
48 Se eksempelvis C-567/10 [2012] avsnitt 30 og 37.
49 Se sak C-43/18 [2019] avsnitt 36, med henvisninger til
tidligere saker.
50 Ibid.
51 C-160/17 [2018] Thybaut, saken angikk et «consolidation
area» på 40 000 m2.
47
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C-290/15 [2016] avsn. 37-52, saken angikk en regional
«forskrift» om vindkraft.
53 C-671/16 [2018] avsnitt 60. Domstolen uttalte: «it is
apparent from the actual wording of the first indent of Article
2(a) of the SEA Directive that the notion of ‘plans and
programmes’ can cover normative acts adopted by law or
regulation, that directive does not contain any special
provisions in relation to policies or general legislation that
would call for them to be distinguished from plans and
programmes for the purpose of that directive.»

provisions, which determine the authorities
competent to adopt them and the procedure for
preparing them, must be regarded as ‘required’
within the meaning, and for the application, of that
directive.»54 Dette innebærer at statlige arealplaner, kommunedelplaner og områdereguleringer
utvilsomt oppfyller dette vilkåret.
Det tredje vilkåret er at planen må angå en eller flere
av de sektorene som er opplistet i artikkel 3(2)(a);
«agriculture, forestry, fisheries, energy, industry,
transport, waste management, water management,
telecommunications, tourism, town and country
planning or land use.» I EU-domstolens praksis
finnes det presiseringer av hva som kan falle inn
under flere av de listede sektorene. I en sak av særlig
interesse fastslås det at «town and country planning
or land use» kan omfatte planvedtak som går ut på
å åpne for unntak fra gjeldende plankrav.55 Logikken
er at en fastsatt plan vil kunne sette strenge rammer
for utbygging som ivaretar miljøhensyn. Det å
etablere unntak fra gjeldende plankrav, med
mulighet for å igangsette tiltak i samsvar med
unntakene, kan medføre vesentlige miljøvirkninger.
Disse virkningene ble ikke utredet og vurdert i
forbindelse med eableringen av den opprinnelige
planen, som ikke hadde slike unntak. Det er også av
interesse at domstolen legger til grunn at direktivet
kan komme til anvendelse selv om unntak blir
innført ved lov- eller forskrift.56

«establishes, by defining rules and procedures for
scrutiny applicable to the sector concerned, a significant body of criteria and detailed rules for the
grant and implementation of one or more projects.»58 Det er uklart hva som skal til for at en plan
oppstiller en vesentlig sammenstilling av kriterier og
detaljerte regler for etterfølgende prosjekttillatelser
for en aktuell sektor. EU-domstolen uttaler at
uttrykket må tolkes «qualitatively and not
quantitatively», blant annet for å unngå at planer
fragmenteres i flere dokumenter med den
konsekvens at forpliktelsene som følger av
plandirektivet omgås.59 Videre har domstolen uttalt:
«The fact that national legislation expresses some
abstract ideas, and pursues an objective of
transforming the existing framework is illustrative of
its planning and programming aspect and does not
prevent it from being included in the notion of ‘plans
and programmes’.»60 Domstolen har kommet til at
det ikke er nødvendig at planen har rettsvirkninger
for tredjeparter, det vil si andre enn tiltakshaver og
beslutningsmyndighet, for å kunne oppfylle kravet
til å etablere rammer for prosjektet.61

Det fjerde vilkåret (artikkel 3(2)(a)) er at planen må
«set the framework for future development consent
of projects» i prosjektdirektivets vedlegg I eller II.
EU-domstolen har gjentatte ganger uttalt at man
ved vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt må
vurdere innholdet i og formålet med det aktuelle
planvedtaket.57 Domstolspraksis har etablert kriterier for å avgjøre om vilkåret er oppfylt. I følge
denne praksisen kreves det at vedtaket

Domstolen har vurdert spørsmålet om mer detaljerte planer kan unntas fra KU-plikt når de ikke i
vesentlig grad endrer mer generelle planer. Dette er
av særlig interesse for vurderingen av unntakene i
KU-forskriften §§ 6 og 8. Domstolen har uttalt at:
«The mere fact that the modifications made by the
contested decree may be intended to give more
specific expression to and implement a master plan
contained in a measure [sic] which, in terms of the
legislation, is hierarchically superior cannot justify
such measures being adopted without being subject
to such an assessment.»62 I en norsk plansammenheng innebærer dette eksempelvis at selv om man i
en områdeplan kun presiserer et reguleringsformål
i en KPA, kan det være nødvendig å gjennomføre en
KU (også) for områdeplanen. Domstolen har med

54

57

C-24/19 [2020], storkammeravgjørelse, avsnitt 52. Denne
tolkningen følger også av blant annet C-160/17 [2018] avsnitt
43, med videre henvisning til C‑567/10 [2012] avsnitt 28 og 31.
55 C-160/17 [2018] Thybaut, avsnitt 49 uttaler: «A
consolidation area, … due both to the manner in which it is
defined and to its purpose, which is to allow for derogation
from the planning requirements for plans concerning buildings
and town and country planning, comes within the ‘town and
country planning or land use’ sector within the meaning of
Article 3(2)(a) of the directive.»
56 Forente saker C-105/09 og C-110/09 [2010] avsnitt 41.

C-160/17 [2018] avsnitt 50 med henvisning til følgende
dommer: C-105/09 og C-110/09 (konsoliderte saker) [2010] og
C-290/15 [2016]. Se også C-671/16 [2018] avsnitt 46
58 C-671/16 [2018] avsnitt 53. Se også C-290/15 [2016] avsnitt
49 med videre henvisninger.
59 Ibid. avsnitt 55. Se også C-24/19 [2020],
storkammeravgjørelse, avsnitt 70-72.
60 C-305/18 [2019] avsnitt 57.
61 C-24/19 [2020], storkammeravgjørelse, avsnitt 75-76.
62 C‑473/14 [2015] avsnitt 52.
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andre ord åpnet for at det kan være plikt til å utføre
mer enn én KU ved flerleddede vedtak også under
plandirektivet.
I en dom fra 2012 åpnet domstolen for at også
opphevelse av planer kan være omfattet av KU-plikt.
Domstolen uttalte:
… it is possible that the partial or total repeal
of a plan or programme is likely to have
significant effects on the environment, since
it may involve a modification of the planning
envisaged in the territories concerned.
Thus, a repealing measure may give
rise to significant effects on the environment because … such a measure necessarily
entails a modification of the legal reference
framework and consequently alters the
environmental effects which had, as the
case may be, been assessed under the procedure prescribed by Directive 2001/42.63
På dette punktet kan KU-forskriftens ordlyd i §§ 6 og
7 være uheldig selv om den tilsynelatende reflekterer ordlyden i direktivet. Forskriften begrenser
anvendelsesområdet til planer som «fastsetter»
rammer for tiltak. Denne ordlyden peker i retning av
at vedtaket må innføre nye rammer for å være omfattet av en mulig KU-plikt, og kan dermed lett tolkes
slik at planer som for eksempel unntar fra krav som
ellers ville gjeldt64 ikke «fastsetter» rammer og
derfor faller utenfor forskriftens virkeområde. En
slik anvendelse av KU-forskriften vil kunne være i
strid med plandirektivet. Det forhold at det
eventuelt vil bli foretatt prosjekt-KU i etterfølgende
saksbehandling av prosjektsøknader kan ikke begrunne at plan-KU unnlates.65
I artikkel 3(3) sammenholdt med artikkel 3(5) finnes
det en regel som gir mulighet til å unnta planer
63

C-567/10 [2012] avsnitt 38-39. I denne saken vurderte ikke
domstolen eksplisitt hvilken betydning vilkåret i artikkel 3 om
at planen skal «set the framework» for prosjekter innebærer
for direktivets anvendelse på opphevelse av planer.
64 Et eksempel finnes i C-160/17 [2018] Thybaut, avsnitt 58:
«although such an instrument does not, and cannot, lay down
positive requirements, the possibility which it lays down of
allowing a derogation from the planning rules in force to be
obtained more easily amends the legal process and
consequently brings the consolidation area at issue in the main
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«which determine the use of small areas at local
level and minor modifications to [more general]
plans and programmes» fra KU-plikt. Domstolen har
kommet til at den skjønnsmarginen statene har til å
spesifisere hvilke typer planer og program som vil ha
vesentlige miljøvirkninger, er begrenset av artikkel
3(3) lest i sammenheng med artikkel 3(2) og 3(5).
Den har uttalt at «a Member State which establishes
a criterion which leads, in practice, to an entire class
of plans being exempted in advance from the
requirement of environmental assessment would
exceed the limits of its discretion under Article 3(5)
of Directive 2001/42, in conjunction with Article 3(2)
and (3), unless all plans exempted could, on the
basis of relevant criteria such as, inter alia, their
objective, the extent of the territory covered or the
sensitivity of the landscape concerned, be regarded
as not being likely to have significant effects on the
environment.»66 I denne saken konkluderte domstolen med at «Article 3(5) of Directive 2001/42, in
conjunction with Article 3(3) thereof, must be
interpreted as precluding national legislation, such
as that in question in the main proceedings, which
provides, in fairly general terms and without
assessment of each case, that assessment under
that directive is not to be carried out where mention
is made, in the land planning documents applied to
small areas of land at local level, of only one subject
of economic activity.»67 I nyere praksis har domstolen presisert vilkårene for anvendelsen av
unntaket i artikkel 3(3) som følger:
Article 3(3) of Directive 2001/42, read in conjunction with recital 10 of that directive, must
be interpreted to the effect that the term ‘small
areas at local level’ in paragraph 3 must be
defined with reference to the size of the area
concerned where the following conditions are
fulfilled:
– the plan or programme is prepared and/or
proceedings within the scope of Article 2(a) and Article 3(2)(a)
of the SEA Directive.»
65 Se i C-160/17 [2018] Thybaut, avsnitt 64: «an assessment of
the effects on the environment carried out under the EIA
Directive cannot lead to an exemption from the obligation to
carry out the environmental assessment required by the SEA
Directive for the purposes of addressing the environmental
aspects particular to the SEA Directive.» Se også C-671/16
[2018] avsnitt 61-66.
66 C-295/10 [2011] Valčiukienė avsnitt 47.
67 Ibid. avsnitt 54.

–

adopted by a local authority, as opposed to
a regional or national authority, and
that area inside the territorial jurisdiction of
the local authority is small in size relative to
that territorial jurisdiction.68

Om koordinering av KUer under plandirektivet har
domstolen uttalt:
… even if the plans and programmes that
the contested decree modifies have already
been subject to an assessment of their environmental effects under Directive 85/337
or ‘any other Community law requirements’
as provided for in Article 11(1) of Directive
2001/42 … it is, in any event, for the
referring court to determine whether such
an assessment may be regarded as being
the result of a coordinated or joint
procedure within the meaning of Article
11(2) of Directive 2001/42 and whether it
already complies with all the requirements
of Directive 2001/42, in which case there
would no longer be an obligation to carry
out a new assessment for the purposes of
that directive.69
Samlet sett viser domstolens praksis at det vil være
problematisk å basere nasjonal gjennomføring av
plandirektivet på en snever tolkning av direktivets
virkeområde. Praksisen viser også at det vil være
tilsvarende problematisk å basere seg på en bred
tolkning av adgangen til å gjøre unntak under
artikkel 3(3) eller med begrunnelse i at det har vært
foretatt KU for mer generelle planer. I sine
tolkninger har domstolen lagt stor vekt på hensynet
til å oppnå formålet med direktivet. Endelig er det
verdt å merke seg at domstolens uttalelse om
plassering av bevisbyrden ved vurdering av om det
er KU-plikt – utgangspunktet er ikke at det må
bevises vesentlige miljøvirkninger, men «whether it
can be excluded, on the basis of objective
information, that that plan or project will have a
significant effect on the site concerned.»70

3.2.3 Overlapp mellom plan- og
prosjektdirektivene
Ingen av direktivene avgrenser uttrykkelig mot det
andre direktivet. Det er imidlertid elementer i
direktivene som peker i retning av at de ikke er
tiltenkt å overlappe, i den forstand at begge direktivene kan komme til anvendelse på samme vedtak.
Særlig ligger dette implisitt i at plandirektivet kommer til anvendelse på vedtak som setter rammer for
etterfølgende prosjektvedtak (plandirektivet artikkel 3.2(a)).
Som vi skal komme tilbake til i punkt 5, vil det være
vanskelig og lite praktisk å alltid måtte skille vedtak
som setter rammer for andre vedtak fra selve prosjektvedtaket. Som vi har vært inne på kan det godt
tenkes at én områderegulering inneholder både
elementer som setter rammer for etterfølgende
vedtak, og elementer som åpner for at et konkret
tiltak kan gjennomføres.
At direktivene kan overlappe er identifisert og
drøftet som et problem i rapporter og retningslinjer
fra Kommisjonen gjennom mange år.71 Etter vedtakelsen av plandirektivet i 2001 bestilte Kommisjonen en faglig vurdering av forholdet mellom
direktivene, som kom i 2005.72 I rapportens oppsummering er områder som særlig blir vurdert som
potensielle for overlapp mellom direktivene, omtalt
som:
-

-

-

68

71

69

72

C-444/15 [2016] avsnitt 74.
C‑473/14 [2015] avsnitt 58 med henvisning til C‑295/10
avsnitt 62.
70 C-473/14 [2015] avsnitt 47.

situasjoner der store prosjekt består av
underprosjekt («sub-projects»), eller er av
en slik skala at de har mer enn bare lokale
virkninger,
prosjektforslag som krever endring av
arealbruksplaner (som vil kreve plan-KU) før
utbygger kan søke om tillatelse til prosjektet
(«development consent») og gjennomføre
prosjekt-KU, og
planer og programmer som, når de er
vedtatt, eller endret, setter bindende krav
til den etterfølgende tillatelsen av prosjektet, dvs. der en utbygger i ettertid søker
om tillatelse som oppfyller disse kravene,

Se fremstillingen av relevante EU-dokumenter i vedlegg 5.
Imperial College London Consultants, The relationship
between the EIA and SEA Directives, 2005.
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slik at tillatelse da må gis (noe som kan være
situasjonen under pbl).
Det blir pekt på at slike overlappende situasjoner
skaper forvirring i nasjonalstatene knyttet til
hvordan man skal definere det aktuelle vedtaket, og
om vedtaket oppfyller kriteriene for å kreve KU
under enten det ene eller begge direktivene.
Medlemsstatene ser særlig ut til å prøve å finne
måter å håndtere situasjoner med overlapp på der
man, før implementering av plandirektivet, hadde
erfaring med å benytte prosjekt-KU på visse
planvedtak. En annen problemstilling er der visse
tiltak er gjenstand for både prosjekt- og plan-KU,
f.eks. særlig store eller komplekse tiltak. I slike
situasjoner kan det i nasjonal rett være utviklet
parallelle prosedyrer der plan-KU operer parallelt
med prosjekt-KU, eller felles prosedyrer der man
møter kravene etter begge direktivene samtidig.
Rapporten legger til grunn at der begge direktivene
gjelder må medlemsstatene «ensure [that] they
meet the requirements of both Directives …
Applying either EIA or SEA is unlikely to be legally
sufficient in such cases.»73 Denne vurderingen er i
samsvar med det som ellers er lagt til grunn i teori
og domstolspraksis.
I EU-domstolens praksis finnes det noen uttalelser
om hvordan man kan håndtere situasjoner med
overlapp. I en dom fra 2019 er det uttalt at:
[I]t is important to avoid the same plan
being subject to several environmental
assessments covering all the requirements
of the SEA Directive … To that end, and
provided that the assessment of their
effects has already been carried out, a
measure does not fall within the meaning of
‘plans and programmes’ if it is part of a
hierarchy of measures which have themselves been the subject of an assessment of
their environmental effects and it may
reasonably be considered that the interests
which the SEA Directive is designed to
protect have been taken into account
sufficiently within that framework.74

73
74

Ibid. s. v.
C-43/18 [2019] avsnitt 72 og 73.
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Denne uttalelsen peker i retning av at det skal legges
stor vekt på å unngå dobbeltutredning av samme
tematikk for det samme prosjektet. I tillegg har en
annen dom fra samme år uttalt:
[T]he fact that an environmental
assessment for the purposes of the SEA
Directive will be carried out subsequently,
when planning at regional level is undertaken, has no bearing on the applicability of
the provisions relating to such an
assessment. An assessment of the effects on
the environment carried out under the EIA
Directive cannot lead to an exemption from
the obligation to carry out the environmental assessment required by the SEA
Directive for the purposes of addressing the
environmental aspects particular to the SEA
Directive. An environmental impact assessment report completed under the EIA
Directive cannot be used to circumvent the
obligation to carry out the environmental
assessment required under the SEA Directive in order to address environmental
aspects specific to that directive75
Dette betyr i sum at man skal unngå å utføre flere
plan-KUer for samme prosjekt, men at man ikke kan
unnta fra plikten til å foreta plan-KU basert på at det
har vært foretatt en prosjekt-KU på et tidligere
tidspunkt eller er planlagt å gjennomføre en
prosjekt-KU.
Som vi skal komme tilbake til i punkt 3.4 legger
direktivene eksplisitt opp til et system der én KU
oppfyller kravene i både plan- og prosjektdirektivet,
gjennom at man i henhold til plandirektivet artikkel
11(2) etablerer felles prosedyrer.

3.3 Forholdet mellom
kommune(del)planer,
reguleringsplaner og direktivene
Prosjektdirektivet kommer til anvendelse på KUer
som er knyttet opp mot konkrete tillatelser, slik som
en forurensningstillatelse, konsesjon etter energiloven eller lokalitetsklarering etter akvakulturloven.
75

C-305/18 [2019] avsnitt 56.

Etter pbl må utgangspunktet være at en detaljregulering (som etterfølges av byggetillatelse) er
omfattet av prosjektdirektivet. I vurderingen av
hvor tidlig i en beslutningsprosess et vedtak kan sies
å falle inn under prosjektdirektivet, er det av
betydning å se hen til prosjektdirektivets regler om
medvirkning. I direktivets fortale (avsnitt 31**) slås
det fast at:
The environmental impact assessment
report to be provided by the developer for a
project should include a description of
reasonable alternatives studied by the
developer which are relevant to that project, including, as appropriate, an out-line
of the likely evolution of the current state
of the environment without implementation of the project (baseline scenario), as
a means of improving the quality of the
environmental impact assessment process
and of allowing environmental considerations to be integrated at an early stage in
the project’s design.
Videre innebærer artikkel 6(4) at berørte «shall be
given early and effective opportunities to participate in the environmental decision-making
procedures referred to in Article 2(2).» Endelig har
EU-domstolen, senest i en dom fra 2019, uttalt at
prosjekt-KU skal utarbeides så tidlig som mulig i
beslutningsprosessen, «at the earliest possible
stage in all the technical planning and decisionmaking processes, the objective being to prevent
the creation of pollution or nuisances at source
rather than to counteract their effects subsequently.»76 Det er derfor lett å tenke seg at en
planlagt områderegulering kan bli så konkret at den
må følge reglene i prosjektdirektivet.

detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte
underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. pbl §§ 11–7 til 11–11. Dermed kan
kommunen planlegge prosjekter i detalj i kommuneplanen, og tiltakshaver kan ha rett til å utføre et
prosjekt så lenge det ikke er i strid med planen og
pbl; dersom en byggesøknad utformes i samsvar
med plan og lov, har tiltakshaver som utgangspunkt
krav på å få den innvilget.77 Selv om pbl legger opp
til et ganske klart skille mellom detaljregulering,
områderegulering og kommune(del)planer, kan det
ikke utelukkes at det i praksis kan være et uklart
skille mellom disse planformene og usikkert om man
bør legge fram en prosjektorientert plan som det
ene eller det andre. Det betyr at det også kan oppstå
usikkerhet om en kommune(del)plan bør utredes
etter prosjektdirektivet.
På denne bakgrunn konkluderer vi med at det er
behov for å vurdere unntakene i §§ 6 og 8 i KUforskriften opp mot fleksibiliteten som finnes både i
norsk regelverk om planer og i prosjekt- og
plandirektivet. Blant annet bør det vurderes om
unntakene bør nyanseres i forhold til detaljregulering og områderegulering. Selv om forholdet
mellom områderegulering, detaljregulering og
henholdsvis plan- og prosjektdirektivet i noen grad
er klargjort i KU-veilederen,78 er det etter vår
oppfatning nødvendig å avklare forholdet også i KUforskriften.

3.4 Direktivenes tilrettelegging av
koordinerte eller felles prosedyrer
Direktivene legger opp til et system som gjør at ett
vedtak kan anses å være omfattet av både plan- og
prosjektdirektivet, slik at direktivenes virkeområder
overlapper. I plandirektivet artikkel 11(2) heter det:

Vi har tidligere nevnt at det kan være aktuelt at en
kommune(del)plan må følge kravene i prosjektdirektivet. Det norske plansystemet er svært
fleksibelt i forhold til hvilken detaljeringsgrad de
ulike planene kan ha. Eksempelvis kan kommunen
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C 411/17 [2019] (storkammeravgjørelse) avsnitt 83.
Domstolen viser til C-526/16 [2018] Commission v Poland
avsnitt 75 og rettspraksis sitert der.

For plans and programmes for which the
obligation to carry out assessments of the
effects on the environment arises simultaneously from this Directive and other
Community legislation, Member States may
77

Ennå ikke omsøkte vedtak om byggetillatelse har likevel ikke
vern mot midlertidig dele- og byggeforbud, jf. Rt 2015 s 413,
Brattskott.
78 KMD, Veileder – Konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven, datert februar 2020.
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provide for coordinated or joint procedures
fulfilling the requirements of the relevant
Community legislation in order, inter alia, to
avoid duplication of assessment.
Forskjellen på koordinerte («coordinated») og felles
(«joint») prosedyrer er at under førstnevnte blir det
foretatt KUer under både prosjekt- og plandirektivet, mens det under sistnevnte legges opp til én
felles prosedyre.
Artikkel 11 nevner ikke prosjektdirektivet spesifikt,
og man kunne kanskje tenkt seg at bestemmelsen
ikke var tiltenkt å omfatte prosjektdirektivet.
Imidlertid har EU-domstolen i sak C-295/10 [2011]
implisitt lagt til grunn at bestemmelsen også åpner
for å etablere en felles prosedyre mellom plan- og
prosjektdirektivet. Domstolen slo imidlertid også
fast at det ikke foreligger noen plikt for staten til å
etablere koordinert eller felles prosedyre mellom
plan- og prosjektdirektivet.79
Man kunne kanskje tenke seg at det «strengeste»
direktivet her skal gå foran, eksempelvis prosjektdirektivet, som inneholder mer detaljerte utredningskrav. Slik er det likevel ikke, ettersom domstolen har gjort det klart at en «environmental
impact assessment report completed under the EIA
Directive cannot be used to circumvent the obligation to carry out the environmental assessment
required under the SEA Directive in order to address
environmental aspects specific to that directive.»80
Dette innebærer at utgangspunktet for å etablere
koordinerte eller felles prosedyrer for prosjekt- og
plandirektivet må være at forpliktelsene under
begge direktivene må oppfylles. Vi kommer nærmere tilbake til denne tematikken i punkt 6.
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C-295/10 [2011] Valčiukienė avsnitt 55-66. Domstolen
konkluderer: «Directive 2001/42 must be interpreted as not
placing Member States under an obligation to provide, in
national law, for joint or coordinated procedures in
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accordance with the requirements of Directive 2001/42 and
Directive 85/337.»
80 C-671/16 [2018] avsnitt 65.

4. Tolkning av «konsekvensutredninger i
tidligere plan»
Unntakene i KU-forskriften er nærmere omtalt i KUveilederen punkt 2.6:
Unntaket i §§ 6 b og 8 a er avgrenset til
situasjoner der man i en overordnet plan,
ikke bare har konsekvensutredet arealbruken på en tilfredsstillende måte, men
også har utredet de miljømessige og samfunnsmessige virkningene av et konkret
tiltak, og som således oppfyller kravene til
tiltaksutredninger som følger av EIAdirektivet.
Unntaket gjelder ikke der det bare
er gjort en overordnet konsekvensutredning
for omdisponering av arealer til utbyggingsformål i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdel. Dette gjelder
selv om forslag til arealdisponering også her
kan være motivert i konkrete (private eller
offentlig) ønsker om utbygging.
Når det gjelder tiltak i vedlegg I, vil
unntaket først og fremst være aktuell [sic] i
forbindelse med samferdselstiltak (vedlegg I
nr. 7) der konkrete utbyggingsplaner er
tilfredsstillende utredet og avklart i en
kommunedelplan eller områderegulering.81

plan enn den som skal nyte godt av unntaket.
Imidlertid er heller ikke «mer generell plan» helt
presist, ettersom ordlyden i forskriften bruker
begrepet «tidligere plan.» Dette er et uttrykk som
kan dekke både mer generelle planer og en konkret
utbyggingsplan. På dette punktet burde nok
veilederen holde seg til forskriftens ordbruk.
Veilederen gir inntrykk av at KU ved revisjon av KPA
ikke kan gi unntak, men at slik utredning ved
kommunedelplan kan gi grunnlag for unntak.
Begrunnelsene for et slikt standpunkt kan være
referansen til at «det konkrete tiltaket» må være
konsekvensutredet, at departementet generelt
antar at en revisjon av KPA ikke vil oppfylle kravet
om å være konkret nok, samt at pbl legger opp til at
KPA skal holdes på et overordnet nivå og at
detaljplanlegging av KU-pliktige prosjekter vil måtte
foretas gjennom reguleringsplan. På dette punktet
reflekterer nok veilederen også unntakets forhistorie, som nært knyttet opp mot utredning av
jernbaneutbygging (se punkt 2.1).

Etter vår oppfatning er veilederens bruk av begrepet
«overordnet» plan uheldig.82 Det er i utgangspunktet ikke et juridisk hierarki mellom plannivåene. Dersom det oppstår motstrid mellom
planer er hovedregelen i pbl at den nyere plan skal
gå foran den tidligere plan (§ 1-5), altså ikke at en
type plan er «overordnet» andre typer planer. Det
er for eksempel ikke slik at kommuneplanens
arealdel (KPA) er juridisk «overordnet» områderegulering eller detaljregulering. En mer presis
formulering ville vært at en plan som kan begrunne
et unntak etter KU-forskriften er en «mer generell»

Vi kan ikke se at det er holdepunkter for å legge til
grunn at KUer av endringer i KPA med nødvendighet
må være for generelle til å kunne oppfylle forskriftens krav på dette punktet. Men det kan
forventes at kommunedelplaner i større grad enn
KPA vil inneholde konkrete prosjektrelaterte
elementer. I praksis kan det derfor forventes at KUer
utført for kommunedelplaner vil være mer aktuelle
som grunnlag for unntak etter §§ 6 og 8 enn de som
er utført for KPA, og at det kun unntaksvis kan være
aktuelt å anvende unntakene overfor sistnevnte. I
denne forbindelse kan det vises til Høyesteretts
dom i Reinøya-saken, der flertallet konkluderte med
at uttrykket «tilfredsstillende utredet» i et tilsvarende unntak i KU-forskriften fra 2009 «ikke
forstås slik at den tidligere utredningen nødvendigvis måtte oppfylle de krav som stilles til en konse-
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KMD, Veileder – Konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven, datert februar 2020.

Dette er etter alt å dømme en ordbruk som henger igjen fra
tilsvarende unntak i KU-forskriften fra 2009.
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kvensutredning.»83 På dette punktet er imidlertid
ordlyden i unntakene endret i 2017-forskriften, slik
at begge unntakene bruker begrepet «konsekvensutredet», noe som i henhold til Høyesteretts flertalls
resonnement skulle tilsi at unntakene trolig bare
kan påberopes der den tidligere utredningen
oppfyller kravene som stilles til KU i direktivene. På
denne bakgrunn er vi av den oppfatning at bruken
av uttrykket «tilfredsstillende utredet» i veilederen
kan være uheldig, ettersom forskriftens ordlyd, «er
konsekvensutredet», legger opp til at både
prosessuelle og materielle krav til KUer må være
oppfylt.
Det som imidlertid gjenstår er to hovedproblemstillinger som skal drøftes nærmere i punkt 5. Den
første er spørsmålet om hvilke KU-krav den tidligere
KUen må oppfylle; må den oppfylle kravene til
prosjekt-KU, plan-KU eller begge? I veilederen
legges det til grunn at utredningen må oppfylle
«kravene til tiltaksutredninger som følger av EIAdirektivet.» Dette harmonerer også godt med
begrepsbruken i forskriften, som innebærer at
unntaket bare kommer til anvendelse «der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet.» Forskriften og veilederen er imidlertid uklare med
hensyn til hva som gjelder for krav om plan-KU. Det
kan virke som det foreligger en implisitt forutsetning
at den tidligere KUen også skal oppfylle slike krav.
Endringer av KPA skal oppfylle kravene til plan-KU,
men det er ikke noen selvfølge at kommunedelplaner eller områdereguleringer (som er nevnt i
velederen som aktuelle grunnlag for unntak) også
må oppfylle slike krav. I realiteten innebærer dette
at vi kan stå overfor et problem med at det ikke er
utført plan-KU i relasjon til rammene for prosjektet.
Et annet problem, som er mer direkte relatert til
unntakene, er at prosjektdirektivet kan innebære
krav om en ny eller supplerende KU, jfr. drøftelsen
under punkt 3.2.1 over. På dette punktet er
forskriften uklar, og det vil være nærliggende å lese
unntakene i sammenheng med forskriftens §§ 26-28
om endringer av prosjektet, behov for tilleggsutredninger og oppdatering av kunnskap. Som vist
over har imidlertid EU-domstolen oppstilt strenge
krav om etterfølgende utredninger der den tidligere
utredningen ikke dekker alle sider ved prosjektet.
83

HR-2017-2247-A avsnitt 87.
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Her kan referansen i KU-veilederen til at kravene i
EIA-direktivet må oppfylles indikere at unntakene
skal tolkes i denne retningen. Det kan etter vår
oppfatning være behov for å se nærmere både på
KU-forskriftens formulering av unntakene i lys av
teksten i veilederen på dette punktet.
I tillegg til kommune(del)planer og områderegulering kan det også oppstå spørsmål om hvordan
unntakene skal anvendes i forbindelse med interkommunalt plansamarbeid, for eksempel ved lokalitetsklareringer for lakseoppdrett eller veiutbygginger. Slikt plansamarbeid og relaterte KUer vil
resultere i vedtak av kommune(del)plan eller muligens områderegulering, og er derfor dekket av de
problemstillingene som er nevnt over.
På denne bakgrunnen kan vi oppstille følgende
teoretiske situasjoner som kan tenkes å være
omfattet av unntakene i KU-forskriften §§ 6 b og 8
a. I teksten er «(bygge)tillatelse» ment å dekke
tilfeller der det er krav om byggetillatelse etter pbl
og/eller tillatelse etter annen lovgivning. Vi har
tentativt antydet hvor det vil være mest aktuelt å
plassere en prosjekt-KU under de fire situasjonene.
1) Kommune(del)plan → områderegulering →
detaljregulering → (bygge)tillatelse
Denne situasjonen tar utgangspunkt i et omfattende
prosjekt som vil nødvendiggjøre en flerleddet
beslutningsprosess. Her vil unntakene normalt aktualiseres ved områderegulering og/eller detaljregulering.
2) Kommune(del)plan → områderegulering →
(bygge)tillatelse
Dette er et prosjekt der det ikke kreves detaljregulering, og der unntakene normalt aktualiseres
som ledd i områdereguleringen. Man ville kanskje
også kunne tenke seg unntakene aktualisert ved en
tillatelse under spesiallovgivningen, men det er
vanskelig å tenke seg at dette vil være i tråd med
praksis fra EU-domstolen. Ordlyden i forskiften tar
ikke stilling til en slik situasjon, ettersom den
refererer til «reguleringsplan». Vi tolker unntaksregelen i forskriften som en uttømmende regulering
av de situasjoner som kan begrunne unntak.

Dermed vil det ikke være adgang til unntak ved en
tillatelse under spesiallovgivningen.
3) Kommune(del)plan → detaljregulering →
(bygge)tillatelse
I denne situasjonen vil unntakene aktualiseres som
ledd i detaljreguleringen, men med samme
forbehold som under punkt 2) for forholdet til
vedtak under spesiallovgivning.
4) Kommune(del)plan → (bygge)tillatelse
Vi anser dette scenariet som lite praktisk. Den
bygger på at kommune(del)planen tar opp i seg et
så omfattende prosjekt at det er KU-pliktig etter
prosjektdirektivet, uten at det i ettertid kreves
reguleringsplan etter pbl § 12-1.84 Dette vil i praksis
kunne skje der prosjektet er unntatt fra pbl (§ 1-3, i
praksis anlegg for overføring eller omforming av
elektrisk energi) eller fra plikten til reguleringsplan
(§ 12-1 tredje ledd, konsesjonspliktige anlegg for
produksjon av energi). Av samme grunn som under
alternativ 2) vil unntakene i KU-forskriften ikke
kunne anvendes der man går direkte fra
kommune(del)plan til tillatelse etter spesiallovgivningen.
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Situasjonen der man legger til rette for vedlegg I og II-tiltak i
kommuneplan og her vurderer om det er KU-plikt for tiltakene
på prosjektnivå, er nærmere kommentert i pkt 3.1 ovenfor.

26

5. Minstekrav i plan- og prosjektdirektivet

5.1 Innledning
Problemstillingen her er hvilke minstekrav plandirektivet og prosjektdirektivet oppstiller for hvordan medlemsstatene kan utforme nasjonale regler
om KU av planer og prosjekter. Fremstillingen retter
seg mot krav av særlig relevans for unntaksbestemmelsene i KU-forskrifteon §§ 6 og 8. De
enkelte direktivekravene kan vanskelig forstås uten
å ses i sammenheng med utviklingen på feltet over
tid, og den noe bredere rettslige konteksten
problemene hører hjemme i.
Innledningsvis skal vi kort kommentere ulikheter
mellom direktivenes minstekrav. Plandirektivet
setter, i motsetning til prosjektdirektivet, krav om
forelegging av planprogram for berørte myndigheter (plandirektivet art 5 nr 4).85 Dette kommer i
tillegg til krav om høring av KU etter plandirektivet
art 6. Dette står i kontrast til kravet om én høring i
prosjektdirektivet. Plandirektivets krav er ikke mulig
å bortfortolke, og kan vanskelig «repareres» i
ettertid uten å gå tilbake i prosessen. For Norges del
har man her gått lenger enn prosjektdirektivet
krever, og etablert krav om høring av plan- og
utredningsprogram i KU-forskriften kapittel 4 for
både generelle planer og detaljplaner. På dette
punktet reiser derfor forskjellen mellom direktivene
ikke noen problemstilling av betydning under det
norske regelverket.
Andre saksbehandlingsrelaterte forskjeller mellom
direktivene er at prosjektdirektivet, i motsetning til
plandirektivet, inneholder regler om hvem som kan
utføre KUer, håndtering av interessekonflikter,
straff og adgang til rettsmidler. I tillegg kommer
ulikheter i materielle krav til innhold i utredningen.
Ettersom plandirektivet, i normalsituasjonen med
planvedtak før prosjekttillatelse, kommer til
anvendelse tidligere i den samlede beslutnings85

«The authorities referred to in Article 6(3) shall be consulted
when deciding on the scope and level of detail of the
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prosessen og har et mer generelt anvendelsesområde enn prosjektdirektivet, inneholder direktivene avvikende krav til innholdet og detaljeringsgraden i KUer. Disse saksbehandlingsrelaterte og
materielle ulikhetene kan ha betydning for spørsmålet om unntaksbestemmelsene i KU-forskriften
er i tråd med direktivkravene.
For å konkretisere problemstillinger som kan tenkes
oppstå i relasjon til direktivene, vil vi først illustrere
med en tenkt sak, og diskutere hvordan KUforskriften og veilederen tilsier at saken skal løses
etter norsk rett. Deretter ser vi på direktivkravene
av relevans for saken og unntakene i KU-forskriftens
§§ 6 b og 8 a.

5.2 En tenkt sak – kommune(del)plan
eller områderegulering med vedlegg
I/II-tiltak
5.2.1 Saken, med alternativ
Vi tenker oss situasjonen der en kommune(del)plan
eller en områderegulering legger planer for transformasjon av en bydel. Det ene alternativet er at det
skal etableres et større næringsbygg med
fornøyelsesanlegg. Det andre alternativet er at det
skal etableres et forbrenningsanlegg for avfall med
energigjenvinning. Planen strekker seg over et
større område. Anlegget (for begge situasjoner)
krever betydelig omlegging av veier og gangeveier i
bydelen, og det må etableres avkjørsler for anlegget.
Premissene er videre at forbrenningsanlegget er et
anlegg som klart faller inn under vedlegg I nr 10 i KUforskriften, og at det er ubetinget krav om KU av
anlegget etter prosjektdirektivet. For dette anlegget
vil unntaket i forskriftens § 6 b være aktuelt.
Fornøyelsesanlegget er i areal noe mindre enn
information which must be included in the environmental
report.»

15 000 m2 bruksareal, se vedlegg I nr 24 i forskriften,
og er dermed ikke ubetinget KU-pliktig. Det faller
potensielt inn under vedlegg II punkt 10b), 11j) eller
12e) i forskriften som anlegg der det må vurderes
konkret om det er KU-pliktig. For dette anlegget vil
unntaket i § 8 a være aktuelt.
Kommune(del)plan eller en områderegulering for
disse anleggene faller inn under plandirektivet fordi
de er strategiske vedtak som fastsetter rammer for
et vedlegg I eller II-tiltak etter prosjektdirektivet. Vi
legger til grunn at saken verken endrer seg eller at
nye opplysninger tilsier endret vurdering av KU-plikt
for vedlegg II-tiltaket.
5.2.2 Kommune(del)plan
Dersom det utarbeides kommune(del)plan heter
det i KU-forskriften § 18 første ledd at KUen kan
«begrenses til å redegjøre for virkningene planen
eller programmet kan få på et overordnet nivå.
Unntak er der det i planen konsekvensutredes konkrete tiltak.» Hvis vi forutsetter at kommune(del)planen i vårt eksempel brukes til utredning av
tiltakene konkret, vil dermed unntaket i § 18 komme
til anvendelse. KUer etter dette unntaket forutsettes å skulle oppfylle kravene til prosjekt-KUer. I
tillegg kommer kravene til KU av KPA i forskriftens §
18 andre til fjerde ledd etter alt å dømme til
anvendelse også i disse tilfellene. Dette støttes av at
KU-veilederen omtaler disse kravene som «absolutte» (punkt 5.4.1). Men disse kravene medfører
ikke nødvendigvis at man utreder etter plandirektivets krav. I dette tenkte tilfellet kommer unntaket
i KU-forskriften §§ 6 b eller 8 a til anvendelse når det
i ettertid mest sannsynlig utarbeides en detaljregulering for prosjektene.86 Problemstillingene
som oppstår her er både om prosjekt-KUen til
kommune(del)planen kan forutsettes å være
tilstrekkelig til å oppfylle prosjektdirektivets krav, og
om man i tilstrekkelig grad har sikret seg at kravene
i plandirektivet vil være oppfylt.

virkningene planen eller programmet kan få på et
overordnet nivå» (KU-forskriften § 18). En slik
kommune(del)plan kan både etterfølges av en
områderegulering og/eller en detaljregulering.87
Hvis man følger denne tilnærmingen vil det kanskje
være problematisk, men ikke utelukket, at man
benytter unntakene i forskriften § 6 b (forbrenningsanlegg) eller § 8 a (fornøyelsespark) for de etterfølgende planvedtakene. KU-forskriften krever at
«det konkrete tiltaket» skal være konsekvensutredet, men oppstiller ikke noe eksplisitt krav om
at det er gjennomført en prosjekt-KU i tråd med
kravene i prosjektdirektivet. I KU-veilederen er det
imidlertid lagt inn en setning som tilsier at KUen som
er utført for kommune(del)planen må oppfylle
kravene i prosjektdirektivet (se punkt 4 over). Som
eksemplifisert i Reinøya-saken (se punkt 2.1 over) er
det ikke åpenbart at unntakene skal tolkes slik at det
er noe klart krav om dette. Dersom det skal være et
krav om at KUen må oppfylle prosjektdirektivets
krav til utredning, bør dette etter vår oppfatning
fremgå uttrykkelig i forskriften.

Dersom kommune(del)planen derimot ikke går i
detalj hva angår de konkrete prosjektene, legger
forskriften opp til at KUen skal følge hovedregelen
om at KUen kan «begrenses til å redegjøre for

Drøftelsen så langt har forutsatt at det i arbeidet
med kommune(del)plan er avklart om man vil
benytte unntaket i forskriftens § 18 første ledd, og
dermed utrede det konkrete tiltaket. Etter KUforskriften § 13 tredje ledd skal det fremgå av
planprogrammet for en kommune(del)plan at den
«tar sikte på å utrede konsekvensene av et konkret
tiltak.» Dette innebærer at planmyndighetene som
utgangspunkt har en plikt til å avgjøre om planen
(eller de aktuelle deler av planen som omfatter
prosjektet), skal følge den ene eller den andre
tilnærmingen. Denne plikten er ikke nærmere
omtalt i KU-veilederen. Det er ikke klargjort hva som
skal være rettsvirkningene av at denne plikten ikke
er overholdt. En nærliggende rettsvirkning av at
planprogrammet for kommuneplanen ikke inneholder en slik avklaring, vil være at man må
forutsette at KUen følger hovedregelen i KUforskriften § 18 første ledd om utredning av virkninger på overordnet nivå, og at man ikke kan
påberope seg unntakene i §§ 6 b eller § 8 a i etterfølgende reguleringsplaner. Men, som Reinøyasaken illustrerer, er det ikke åpenbart at dette vil
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Dette tilsvarer scenario 3 i punkt 4 over, områderegulering i
tråd med scenario 2 synes her mindre aktuelt ettersom
prosjektet allerede er utredet på et visst detaljnivå.

Dette tilsvarer scenariene 1-3 i punkt 4.
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skje. Regelverket kan komme til å forstås slik at det
er adgang til å benytte unntakene etter §§ 6 b eller
8a, og at man dermed ikke tolker KU-forskriftens §§
6, 8, 13 og 18 i sammenheng. I så fall kan det oppstå
en uklar situasjon der unntakene blir anvendt til
tross for at kravene til prosjekt-KU etter prosjektdirektivet ikke er oppfylt. For å unngå dette, bør det
etter vår oppfatning gjøres klart i veilederen at
dersom planprogrammet ikke gir uttrykk for at
kommune(del)planens KU skal følge unntaket i KUforskriftens § 18 første ledd, kan man i ettertid ikke
påberope seg unntaket i §§ 6 b eller 8 a. Det kan
også være nyttig at man i KU-forskriften eller veilederen gjør tilføyelser for å synliggjøre og
klargjøre sammenhengen mellom §§ 6, 8, 13 og 18.
5.2.3 Områderegulering
Her vil forutsetningen være at man ikke gjennomfører noen kommune(del)plan for prosjektet, men
at prosjektet utredes i en områderegulering.88 Som
utgangspunkt for denne drøftelsen kan vi eksempelvis tenke oss at:
1) Kommuneplanens arealdel benytter arealformålet LNFR med underformål spredt
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. I så
fall vil det kunne være utfordrende, men
slettes ikke utenkelig, å gå rett på områdergulering for en så intensiv arealbruk som
forbrenningsanlegget eller fornøyelsesparken.
2) Kommuneplanens arealdel benytter arealformålet bebyggelse og anlegg med underformål næringsbebyggelse uten at man har
hatt noen konkret næring i tankene.
Forutsetningen for den videre drøftelsen er at
verken avfallsanlegget eller fornøyelsesparken har
vært utredet ved bruken av disse arealformålene.
Videre vil forutsetningen være at områdereguleringen etterfølges av en detaljregulering, som
også er «reguleringsplan» i henhold til unntakene i
§§ 6 b og 8 a.89

bokstav b eller § 8 bokstav a om reguleringsplaner
for gjennomføring av tiltak». Områderegulering vil
dermed kunne falle inn under både plandirektivet
og prosjektdirektivet, noe vi kommer tilbake til i
analysen av EØS-retten nedenfor. Dersom områdereguleringen gjelder et vedlegg I-tiltak, som forbrenningsanlegget, vil krav til KU følge av KUforskriften § 6 a eller b; a slår inn der områdereguleringen setter rammer for tiltaket (plandirektivet), og b der den gjelder tiltaket direkte
(prosjektdirektivet). En områderegulering av et
vedlegg II-tiltak (fornøyelsesparken) faller også inn
under § 6 a dersom den setter rammer for et tiltak
(plandirektivet). Gjelder områdereguleringen vedlegg II-tiltak direkte (prosjektdirektivet) faller det
inn under § 8 a.
Det finnes ikke krav om at planprogrammet for
områdereguleringer skal avklare om det vil bli
foretatt KU av et konkret tiltak, jfr KU-forskriften §§
13 og 18. (For områdereguleringer på prosjektnivå
for vedlegg II-tiltak skal det i det hele ikke utrabeides
planprogram, se § 8 a.) Den manglende plikten til
avklaring i planprogrammet innebærer at det må
forventes å være uklart om den sikter mot plan- eller
prosjekt-KU. Dermed kan det også forventes stor
grad av uklarhet omkring spørsmålet om unntakene
i §§ 6 b eller 8 a kan komme til anvendelse for den
etterfølgende detaljreguleringen. Etter vår oppfatning er det behov for at forskriften endres slik at
det blir en plikt til å avklare i planprogrammet for
områdeplan hvorvidt det skal foretas en planog/eller prosjekt-KU. Der det ikke kreves planprogram (områdeplaner på prosjektnivå for vedlegg
II-tiltak), kan avklaringen gå frem av planutkastet.

I KU-veilederen heter det at «[o]mrådereguleringer
kan ha karakter av å være enten en overordnet plan,
som sorterer inn under forskriften § 6 bokstav a,
eller en mer detaljert plan, som sorterer under § 6

I vår tenkte situasjon vil områdereguleringen, for at
unntaket i § 6 b skal kunne komme til anvendelse,
måtte oppfylle kravene til både plan- og prosjektKU. Dette følger av forutsetningen om at tiltakene
ikke har vært utredet tidligere, sammenholdt med
at utredningen må oppfylle kravene i prosjektdirektivet for at unntaket skal komme til anvendelse. Men som nevnt over er det ikke noe klart
krav om at kravene i prosjektdirektivet skal
oppfylles etter forskriften. Det er derfor fare for at
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Dette tilsvarer scenariene 1 og 2 i punkt 4.
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Jfr pbl § 12-1, fjerde ledd; «Reguleringsplan kan utarbeides
som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. §
12-3».

unntaket i praksis kan bli anvendt selv om områdereguleringen ikke oppfyller krav i prosjektdirektivet.
Vi knytter nå noen særlige merknader til vedlegg IItiltak (fornøyelsesparken). En områderegulering av
et vedlegg II-tiltak som gjelder tiltaket direkte
(prosjektdirektivet) er regulert av § 8 a. Bestemmelsen omfatter derimot ikke områderegulering
som setter rammer for vedlegg II-tiltak (plandirektivet); § 6 b regulerer denne situasjonen. Som
følger av drøftelsen over kan det være uklart om en
områderegulering av et vedlegg II-prosjekt er basert
på en prosjekt-KU og dermed omfattes av § 8, eller
en plan-KU og dermed omfattes av § 6. Dermed vil
områdereguleringen for vedlegg II tiltak kunne være
basert på en KU som er både en plan- og prosjektKU, og dermed faller inn under både §§ 6 og 8. I så
fall skal det ha vært utarbeidet et planprogram for
områdereguleringen etter § 6. I lys av dette kan det
etter vår oppfatning stilles spørsmålstegn ved den
praktiske anvendeligheten av unntaket i § 8. Dersom
det utføres en prosjekt-KU ved en områderegulering
sier det seg nærmest selv at det ikke vil bli nødvendig med en ny prosjekt-KU ved en etterfølgende
detaljregulering, med mindre detaljreguleringen
fraviker områdereguleringen på viktige punkter eller
områdereguleringen lar viktige temaer stå åpne.
Dette er problemstillinger vi kommer tilbake til i
neste punkt.
Et spørsmål som oppstår er på hvilket tidspunkt man
må ta stilling til hvilke(n) type(r) KU(er) områdereguleringen sikter mot. KU-forskriften gir ikke noe
svar på dette spørsmålet, og i praksis kan det bli
stående åpent ettersom det ikke er noe krav til å
klargjøre om det er snakk om en områderegulering
etter KU-forskriftens §§ 6 a, 6 b eller 8 a. I og med at
planprogram skal utarbeides for områdereguleringer som faller inn under § 6 b, kan man heller
ikke med utgangspunkt i at det skal utarbeides
planprogram resonnere seg fram til om det vil bli
foretatt en prosjekt- eller plan-KU. Imidlertid kan
man, dersom det ikke skal utarbeides planprogram,
resonnere seg til at områdereguleringen faller inn
under § 8 a, og dermed anta at det bare skal
utarbeides prosjekt-KU.
KU-veilederen omtaler når forholdet til KU-plikt skal
avklares i pkt 3. Av relevans for områderegulering
etter § 8 a påpeker veilederen at det «[e]tter

forskriften § 11 skal […] besluttes om en plan
omfattes av KU-forskriften før varsel om planoppstart.» Det er likevel mulig å fremme krav om KU
også senere, som et innspill til oppstartsvarselet:
«Kommunen skal, dersom et slikt krav fremsettes,
gjøre en ny vurdering av spørsmålet om planen er
KU-pliktig eller ikke» (veilederen pkt. 7.6). Men
merk at veilederen kun forutsetter at man avklarer
om det er KU-plikt «etter forskriften», ikke mer
konkret om det er en plan- eller prosjekt-KU man
sikter mot. Veilederen uttaler også at:
Kravet om konsekvensutredning begrunnes
med å henvise til de relevante bestemmelsene i forskriften. Det vil si enten ved å
påpeke den aktuelle bestemmelsen i
vedlegg I eller den aktuelle bestemmelsen i
vedlegg II. Det må også henvises til hvilket
bokstavpunkt i KU-forskriften § 10 som man
mener planen kommer i konflikt med.
For vedlegg I-tiltak vil spørsmålet om det er en planeller prosjekt-KU ikke avklares med mindre man tar
eksplisitt stilling til det. For vedlegg II-tiltak vil en slik
avklaring implisitt kunne utledes av om forvaltningen pålegger høring av planprogrammet.
Pålegges det ikke, oppfyller man kun kravene i
prosjektdirektivet, og kan anta at KUen vil bli en
prosjekt-KU.

5.3 Vurdering av unntakene opp mot
direktivenes minstekrav
5.3.1 Unntakene og plandirektivet
I det følgende skal vi først se nærmere på problemstillinger som oppstår i relasjon til plandirektivet, og
deretter prosjektdirektivet. Hovedproblemstillingen
i relasjon til plandirektivet er at unntakene kan
medføre at det ikke utføres noen plan-KU forut for
realiseringen av prosjekter. Som eksemplene over
viser, er utgangspunktet at dersom unntakene i §§ 6
b eller 8 a skal kunne komme til anvendelse, må den
første KUen som utføres være en prosjekt-KU. Det
er nærliggende å anta at dette kan føre til at en slik
KU ikke også oppfyller kravene til en plan-KU. Det er
ikke noe i KU-forskriften eller -veilederen som legger
opp til at KUen må oppfylle kravene i begge
direktivene. Regelverket kan heller ikke sies å være
«nøytralt» i relasjon til direktivene; det leder i
30

retning av å utføre prosjekt-KUer og inneholder ikke
signaler om at man også må sørge for at det er utført
en plan-KU.
På denne bakgrunn blir det et hovedspørsmål om en
prosjekt-KU etter det norske regelverket vil oppfylle
kravene til begge direktivene; ikke bare prosjektdirektivet, men også plandirektivet. Her skal vi først
peke på at EU-domstolen i en dom fra 2011 uttalte
følgende:
Article 11(1) and (2) of Directive 2001/42
must be interpreted as meaning that an
environmental assessment carried out
under Directive 85/337 [prosjektdirektivet]
does not dispense with the obligation to
carry out such an assessment under
Directive 2001/42. However, it is for the
referring court to assess whether an
assessment which has been carried out
pursuant to Directive 85/337 may be
considered to be the result of a coordinated
or joint procedure and whether it already
complies with all the requirements of
Directive 2001/42. If that were to be the
case, there would then no longer be an
obligation to carry out a new assessment
pursuant to Directive 2001/42.90

91

… an assessment of the effects on the
environment carried out under the EIA
Directive cannot lead to an exemption from
the obligation to carry out the environmental assessment required by the SEA
Directive for the purposes of addressing the
environmental aspects particular to the SEA
Directive.91
An assessment of the effects on the
environment carried out under the EIA
Directive cannot lead to an exemption from
the obligation to carry out the environmental assessment required by the SEA
Directive for the purposes of addressing the

I det følgende skal vi se nærmere på kravene som er
opplistet i KU-forskriften §§ 19-23 og som gjelder for
både prosjekt- og plan-KU. Etter vår oppfatning er
det en viss tvil om den informasjon som skal inngå i
en plan-KU i henhold til plandirektivet artikkel 5(1)
sammenholdt med punktene c), d) og f) i vedlegg I

C‑295/10 [2011] avsnitt 63.
C-160/17 [2018] avsnitt 64.

31

Domstolen indikerer dermed at det avgjørende i en
norsk kontekst blir om man i KU-forskriften har
sikret seg at de miljøtemaene som plandirektivet tar
særlig sikte på utredning av blir behandlet i en
prosjekt-KU. Disse temaene er opplistet i plandirektivet vedlegg I. Vi diskuterte forholdet mellom
KU-forskriften §§ 19-21 og de tilsvarende opplistingene i prosjektdirektivet under punkt 3.1, og
fant at prosjektdirektivet oppstiller både mer
omfattende og mer detaljerte krav til den informasjonen som skal foreligge når prosjekt-KUer skal
gjennomføres enn KU-forskriften. Det synes å være
to grunner til dette; dels at KU-forskriftens bestemmelser skal dekke andre virkninger enn
miljøvirkninger, og dels at de skal dekke både
prosjekt- og plandirektivet.
Her skal vi se nærmere på hvordan temaene som
nevnes i plandirektivet vedlegg I er dekket i KUforskriften. Innledningsvis er det verdt å merke seg
at det er angitt særregler for KPA i forskriften § 18
tredje ledd: KUen «skal beskrive virkninger
utbygging av nye områder eller vesentlig endret
arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og
samfunn. Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i
planen.» Det kan muligens argumenteres for at
disse kravene trekker KUer av KPA i retning av å
oppfylle kravene til en plan-KU snarere enn en prosjekt-KU, men etter vår oppfatning kan disse kravene like gjerne være relevante for en prosjekt-KU.

Domstolen har deretter i to dommer fra henholdsvis
2018 og 2019 uttalt følgende:
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environmental aspects particular to the SEA
Directive. An environmental impact assessment report completed under the EIA
Directive cannot be used to circumvent the
obligation to carry out the environmental
assessment required under the SEA
Directive in order to address environmental
aspects specific to that directive.92
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C-305/18 [2019] avsnitt 56.

kommer klart nok til uttrykk i KU-forskriften i lys av
at det er et minimumskrav etter direktivet at slik
informasjon inngår i KUen.

between the above factors» fremgå av KUen. Som
påpekt i punkt 3.1 over fremstår KU-forskriftens
omtale av disse elementene som mangelfull.

I følge direktivets vedlegg IV c) skal «the environmental characteristics of areas likely to be signifycantly affected» fremgå av KUen. KU-forskriften §
20 angir ikke om kravet til beskrivelse av miljøtilstanden er begrenset til planområdet eller ikke, og
kravet gjelder kun «tilgjengelig informasjon». Videre
krever § 21 en beskrivelse av «de faktorer som kan
bli påvirket», men gir ikke klare regler om hvilket
geografisk område som skal dekkes, bortsett fra en
referanse til at «vedtatte eller godkjente planer eller
tiltak i influensområdet skal også vurderes» i tredje
ledd. Følgelig er det etter vår oppfatning ikke noe
klart pålegg i KU-forskriften om å beskrive relevante
miljømessige forhold utenfor planområdet, og
kravet i forskriften synes å være begrenset til tilgjengelig informasjon.

Det kan hevdes at de ovenfor nevnte forskjellene
mellom KU-forskriften og plandirektivet er små og
ligger innenfor den skjønnsmarginen land har når
man implementerer direktiver, jfr EØS-avtalen
artikkel 7 b: «en rettsakt som tilsvarer et EØFdirektiv skal overlate til avtalepartenes myndigheter
å bestemme formen og midlene for gjennomføringen.» Vi har ikke funnet at praksis fra EUdomstolen gir konkret veiledning om tolkningen av
vedlegg IV i prosjektdirektivet og det tilsvarende
men mindre detaljerte vedlegg I i plandirektivet på
disse punktene. Vi har imidlertid notert oss at
domstolen har lagt seg på en formålsorientert og
tildels streng og tolkning av disse vedleggene.93

I følge direktivets vedlegg IV d) skal «any existing
environmental problems which are relevant to the
plan or programme including, in particular, those
relating to any areas of a particular environmental
importance» fremgå av KUen. Det er ikke noe
uttrykkelig krav i KU-forskriften om å identifisere
eksisterende miljøproblemer med særlig vekt på
områder av stor miljømessig betydning. I plandirektivet er det en særlig referanse til verneområder («such as areas designated pursuant to
Directives 79/409/EEC and 92/43/EEC»). Referansene i direktivet indikerer at verneområder i sin
alminnelighet (ikke nødvendigvis bare de som er
vernet i henhold til forpliktelser under direktivene)
er eksempler på «areas of particular environmental
importance.» Det finnes ikke noen tilsvarende
referanse til verneområder i KU-forskriften, og
dermed heller ikke noe uttrykkelig krav om at KUen
skal inneholde redegjørelser som krevet i vedlegg IV
d).
I følge direktivets vedlegg IV f) skal «the likely
significant effects on the environment, including on
issues such as … population, … water, air, climatic
factors, material assets … and the interrelationship

I tillegg oppstilles det enkelte prosessuelle krav i
plandirektivet som skiller dette direktivet fra
prosjektdirektivet. For det første er det et krav om
høring av offentlige myndigheter ved utarbeiding av
planprogram i artikkel 5(4). Plikten til å foreta
høring av planprogram og melding i KU-forskriften §
15 innebærer at unntaket i forskriften § 6 b ikke
reiser noen problemstillinger i relasjon til plandirektivet artikkel 5(4). Det kan imidlertid tenkes å
oppstå problemer for unntaket for planprogram og
melding i § 8 a dersom en områderegulering for et
vedlegg II-tiltak starter opp uten bevissthet om man
sikter mot en plan- eller prosjekt-KU.
For det andre er det en plikt til overvåkning av
miljøeffekter av planer i plandirektivet artikkel 10:
1. Member States shall monitor the
significant environmental effects of the
implementation of plans and programmes
in order, inter alia, to identify at an early
stage unforeseen adverse effects, and to be
able to undertake appropriate remedial
action.
2. In order to comply with paragraph 1,
existing monitoring arrangements may be
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Se C-461/17 [2018] avsnitt 56-69 og C-404/09 [2011] avsnitt
77-80 (prosjektdirektivet vedlegg IV), og C-567/10 [2012]
avsnitt 40 (plandirektivet vedlegg I).

32

used if appropriate, with a view to avoiding
duplication of monitoring.
Bestemmelsen innebærer etter sin ordlyd en plikt til
å ha en ordning for overvåkning av vesentlige
miljøeffekter av en vedtatt plan. I henhold til KUforskriften er det imidlertid kun krav om at KUen
skal bekrive «planlagte overvåkningsordninger» og
at ansvarlig myndighet der det «er nødvendig» skal
stille krav om «overvåking av vesentlige negative
virkninger av planen eller tiltaket for miljø» (§§ 23
første ledd og 29 fjerde ledd). Nødvendighetskriteriet i § 29 innebærer at plikten til å stille krav til
overvåkning er mer fleksibel under KU-forskriften
enn det direktivet legger opp til. Vi har ikke funnet
rettspraksis om artikkel 10. Denne problemstillingen
er ikke spesifikk for unntakene i §§ 6 og 8, men
gjelder generelt for KU-forskriftens gjennomføring
av plandirektivet.
5.3.2 Unntakene og prosjektdirektivet
Vi har identifisert to hovedspørsmål under prosjektdirektivet: 1) Er kravet om at KUen av kommune(del)planen eller områdereguleringen må være i
tråd med prosjektdirektivet tilstrekkelig klart i det
norske regelverket? 2) Er unntakene i KU-forskriften
§§ 6 og 8 for absolutte i den forstand at de åpner for
unntak også der det etter prosjektdirektivet må
gjennomføres nye eller supplerende KUer?
1) Som påpekt under punkt 5.2, kommer ikke plikten
til å foreta en KU i tråd med prosjektdirektivet for å
kunne påberope seg unntaket i § 6 b klart til uttrykk
i KU-forskriften. For det første legger ikke forskriften
opp til en sakbehandling der det eksplisitt tas stilling
til om det skal foretas en KU som oppfyller prosjektdirektivets krav. I EU-domstolens praksis er det
enkelte saker som befinner seg i grenselandet
mellom de to direktivene.94 Vi har imidlertid ikke
funnet holdepunkter i direktivene eller praksis fra
domstolen som indikerer at det foreligger noen plikt
til å etablere en prosedyre for å sikre at forslagstiller
avklarer om en KU skal utføres under plan- eller
prosjektdirektivet. Det følger imidlertid implisitt av
plikten til effektiv gjennomføring av de to direk94

Se C-43/10 [2012] og C-295/10 [2011].
Se C-444/15 [2016] avsnitt 40-74, C-411/17 [2019] avsnitt
95-102, C-348/15 [2016] avsnitt 24-34, C-463/11 [2013] avsnitt
36-45, C-295/10 [2011] avsnitt 43-54, C-182/10 [2012] avsnitt
95
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tivene, se artikkel 2 i prosjektdirektivet, artikkel 4 i
plandirektivet og artikkel 3 i EØS-avtalen, at KUforskriften må utformes slik at man unngår uklarhet
som medfører fare for at minstekravene i direktivene ikke etterleves. På denne bakgrunn er vi
usikre på om det foreligger en plikt til å kreve
avklaring av om en planlagt KU skal følge kravene i
plandirektivet, prosjektdirektivet eller begge. Dersom man ikke ønsker å innføre noe slikt krav i KUforskriften, vil vi anbefale at KU-veilederen utformes
slik at man bygger på at det i størst mulig grad tas
stilling til spørsmålet om hvilke(t) direktiv som skal
følges tidlig i arbeidet med KUen.
For det andre er forutsetningen om at KUen av
kommune(del)planen eller områdereguleringen må
oppfylle prosjektdirektivets krav, ikke klart uttrykt i
KU-forskriften. Man har nøyd seg med å oppstille et
slikt «krav» i KU-veilederen. Som nevnt har
Høyesterett i Reinøya-saken uttrykt tvil om hvilke
krav en KU som skal danne grunnlag for unntak, må
oppfylle. EU-domstolen har generelt lagt stor vekt
på formålet med direktivene, og i flere saker
kommet til at adgangen til å gjøre unntak fra plikt til
å utarbeide KU skal tolkes snevert.95 På dette
punktet mener vi derfor at det er behov for å gi
klarere uttrykk for at kravene i prosjektdirektivet må
være oppfylt i kommune(del)planen eller områdereguleringen dersom unntakene skal kunne påberopes, og at dette bør fremkomme i KU-forskriften.
2) Det neste spørsmålet er om unntakene i KUforskriften §§ 6 og 8 i tilstrekkelig grad ivaretar at
det kan oppstå KU-plikt ved en etterfølgende
reguleringsplan. Ingen av unntakene har noe
forbehold angående endringer som kan oppstå.
Aktuelle problemstillinger er ny kunnskap om miljøforhold eller miljøkonsekvenser, endringer i miljøforholdene, endringer i faktorer som påvirker miljøet og endringer i det konkrete prosjektet. Jo lenger
det går fra den opprinnelige KUen ble foretatt til
utarbeidelse av reguleringsplanen, jo større behov
blir det for å foreta en ny KU.

29-43, C-43/10 [2012] avsnitt 76-91, C-128/09 [2011] avsnitt
35-48, C-205/08 [2009] avsnitt 45-58, C-287/98 [2000] avsnitt
49-59, C 435/97 [1999] avsnitt 55-63.

I punkt 3.2.1 har vi gjort rede for EU-domstolens
lære om flerleddede prosjekttillatelser. På den ene
siden går EU-domstolens praksis ut på at KU skal
foretas så tidlig som forsvarlig, det vil si på et
tidspunkt da man har tilstrekkelig kunnskap om
prosjektet til å kunne gjøre en forsvarlig vurdering
av miljøkonsekvensene, samtidig som det fremdeles
må være rom for å gjøre endringer i prosjektet for å
ivareta miljøproblematikk som påpekes i KUen. På
den andre siden påpeker EU-domstolen at regelverket må legge til rette for at det kan bli behov for
mer enn én prosjekt-KU, særlig ved langvarige og
komplekse prosjekter. Der hvor det i ett prosjekt
fattes to eller flere vedtak (omtalt som hovedtillatelse og gjennomføringstillatelse over), kan det
ikke utelukkes at gjennomføringstillatelsen kan ha
vesentlige miljøvirkninger som ikke ble utredet i
hovedtillatelsen. I slike tilfeller vil det ifølge domstolen oppstå KU-plikt også ved gjennomføringstillatelsen.96 På denne bakgrunn er det grunn til å
stille spørsmål ved om unntakene i §§ 6 og 8 kan
opprettholdes uten at det finnes regler om mulig
plikt til KU ved gjennomføringstillatelser. Verken
KU-forskriften § 26 om endring etter gjennomført
høring, § 27 om tilleggsutredninger eller § 28 om
oppdatert kunnskap inneholder hjemmel for å
kunne kreve ny KU dersom unntakene i §§ 6 eller 8
kommer til anvendelse. Etter vår oppfatning er det
som behov for å innføre en hjemmel for å kreve ny
KU dersom det oppstår endrede forutsetninger som
kan ha vesentlige miljøvirkninger, eller der en
gjennomføringstillatelse detaljavklarer spørsmål
som kan ha vesentlige miljøvirkninger, og disse ikke
ble tilstrekkelig utredet i KUen. Det bør også
etableres en plikt til å vurdere om det er oppstått
behov for en slik supplerende KU.

96

Se C 411/17 [2019], C-508/03 [2006], C-290/03 [2006]. Se
også uttalelsene i C-275/09 [2011] avsnitt 33 og C-2/07 [2008]
avsnitt 26.

34

6. Koordinering og forening av plan- og
prosjekt-KUer
effects on the environment arises simultaneously from this Directive and Union
legislation other than the Directives listed in
the first subparagraph, Member States may
provide for coordinated and/or joint procedures.
Under the coordinated procedure
referred to in the first and second subparagraphs, Member States shall endeavour
to coordinate the various individual assessments of the environmental impact of a
particular project, required by the relevant
Union legislation, by designating an authority for this purpose, without prejudice to
any provisions to the contrary contained in
other relevant Union legislation.
Under the joint procedure referred
to in the first and second subparagraphs,
Member States shall endeavour to provide
for a single assessment of the environmental impact of a particular project
required by the relevant Union legislation,
without prejudice to any provisions to the
contrary contained in other relevant Union
legislation.

6.1 Innledende betraktninger
Problemstilllingen her er hvilke føringer direktivene
legger på koordinering (samordning) og forening
(sammenslåing) av plan- og prosjekt-KUer. Utgangspunktet er at det ikke foreligger noen plikt til å
etablere koordinerte eller forente prosedyrer etter
direktivene.97 Det at Norge har valgt å gjennomføre
prosjekt- og plandirektivet i en felles forskrift uten
at det skilles klart mellom en prosjekt- og plan-KU
innebærer at problemstillingen om forente KUer er
særlig aktuell for Norge. Det er følgelig denne tematikken som står i fokus i det følgende. Drøftelsen her
må leses i sammenheng med introduksjonen av
disse temaene i punkt 3.2.3 og 3.4 over.
I det følgende skal vi drøfte to noe ulikeartede
spørsmål: 1) Hvordan kan en KU som skal oppfylle
kravene i både plan- og prosjekt-KU legges opp? 2)
Hvordan skal man håndtere tidligere KUer når man
legger opp en kombinert plan- og prosjekt-KU? Det
rettslige utgangspunktet for begge spørsmålene er
plandirektivet artikkel 11(2) og prosjektdirektivet
artikkel 2(3):
Plandirektivet artikkel 11(2)
For plans and programmes for which the
obligation to carry out assessments of the
effects on the environment arises simultaneously from this Directive and other
Community legislation, Member States may
provide for coordinated or joint procedures
fulfilling the requirements of the relevant
Community legislation in order, inter alia, to
avoid duplication of assessment.
Prosjektdirektivet artikkel 2(3) andre, tredje
og fjerde ledd
In the case of projects for which the
obligation to carry out assessments of the
97

Se C-295/10 [2011] avsnitt 64-66.
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I tillegg pålegger prosjektdirektivet artikkel 2(3) siste
ledd Kommisjonen å «provide guidance regarding
the setting up of any coordinated or joint
procedures for projects that are simultaneously
subject to assessments under this Directive and
Directives 92/43/EEC, 2000/60/EC, 2009/147/EC or
2010/75/EU.»98 I tråd med dette kravet utarbeidet
Kommisjonen et veiledningsdokument i 2016 som
er nærmere omtalt nedenfor i vedlegg 5 punkt 5.
Plandirektivet art 11(2) åpner for at det kan etableres «coordinated or joint procedures» mellom
plan- og prosjektdirektivene. Hensynet til effektivitet i forvaltningen tilsier en slik regel, der man
98

Referansene er til habitatdirektivet, vannrammedirektivet og
IPPC-direktivet, hvorav de to siste er bindende for Norge.

etablerer en felles eller koordinert utredningsprosess for ulike direktivkrav. Også fortalen til
plandirektivet avsnitt 19 framhever målsettingen
«to avoid duplication of the assessment.» På
oppdrag fra Kommisjonen ble spørsmålet om
forholdet mellom plan- og prosjektdirektivet
utredet i en lengre rapport fra 2005; hovedpunkter
fra rapporten gjengitt i vedlegg 5 punkt 3 nedenfor,
og situasjoner som rapporten anser som særlig
aktuelle for overlapp mellom direktivene er gjengitt
i punkt 3.2.3 over.99
Bestemmelsene om koordinerte og felles prosedyrer kom inn i prosjektdirektivet i 2014.100 Hva
som nærmere ligger i koordinerte prosedyrer er
regulert i tredje ledd. Under slike prosedyrer skal
det oppnevnes «an authority for this purpose [to
coordinate the various individual assessments of the
environmental impact of a particular project]» så
sant dette er i tråd med relevant EU-regelverk.
Siktemålet må være at ved å gi én myndighet som
en tilordnet oppgave å koordinere utredningene, vil
myndigheten kunne se ulike utredningskrav og tema i sammenheng. Dermed kan man sikre at
utredninger ikke blir unødig kompliserte. I 2016veilederen har Kommisjonen lagt til grunn at det å
ha «a single point of contact responsible for all
environmental assessments can improve clarity and
efficiency for developers and administration alike,
and provide guidance throughout the procedure.
The designated administrative body plays a central
role in coordination and ensures that the
environmental assessments run smoothly.»
Så langt om koordinerte prosedyrer. Ettersom vårt
fokus er på muligheten til å etablere felles prosedyrer mellom prosjekt- og plandirektivet, er det
av særlig interesse å merke seg prosjektdirektivet
artikkel 2(3) fjerde ledd som uttaler at statene «shall
99

I rapporten går man også i dybden på studier av visse land
(case study countries), for å vurdere konkrete situasjoner i
nasjonal rett som kan gi opphav til problemer knyttet til
overlapping mellom direktivene. Man kan merke seg omtalen
av land som Sverige og Tyskland, som ser ut til å ha klare
paralleller til norsk rett.
100 Før 2014 omtalte prosjektdirektivet kun muligheten for å
etablere «a single procedure» med IPPC-direktivet
(2008/1/EC).
101 Uttalelsen er særlig myntet på forening av utredninger etter
prosjektdirektivet og f.eks. habitatdirektivet, men har
overføringsverdi til vår situasjon. Ordet «acquis» betyr

endeavour to provide for a single assessment of the
environmental impact of a particular project
required by the relevant Union legislation, without
prejudice to any provisions to the contrary
contained in other relevant Union legislation.»
Denne regelen er med andre ord et pålegg til
medlemstatene om å bestrebe seg på å klare seg
med én KU, men med et forbehold om at dersom
annen EØS-lovgivning krever egne KUer, så kan man
ikke gjennom å etablere en felles KU-prosess unnta
fra slike KU-krav. Utover dette gir ikke
prosjektdirektivet veiledning i hvordan en felles KUprosess kan utformes. Kommisjonens 2016-veileder
framhever at det er en plikt til å gjennomføre
prosjektdirektivet artikkel 2(3): «It is a Member
State's duty to ensure the transposition and
implementation of the Article 2(3) including by
introducing certain modifications in its national
legislation.» Avsnitt 37** i fortalen til prosjektdirektivet viser til at man med denne regelen sikter
mot å «improve the effectiveness of the
assessments, reduce administrative complexity and
increase economic efficiency, where the obligation
to carry out assessments related to environmental
issues arises simultaneously…». Her ser vi at argumentene i plandirektivet knyttet til effektivitet, blir
styrket og utvidet til også å gjelde et mål om
redusert administrativ kompleksitet og økt økonomisk effektivitet. Kommisjonens veileder peker
på at behovet for å endre nasjonal rett avhenger av
i hvilken grad statene har inkorporert kravene om
KU i eksisterende prosedyrer for tillatelse til prosjekt, og fremhever at en «single assessment, conducted in accordance with the EIA Directive, replaces multiple assessments of a given project. The
single assessment ensures that the project is compliant with the applicable acquis.»101 Én utredning
skal dermed romme og forene utredningskrav etter
ulike regelsett.102 Vi ser for øvrig at direktivet ikke
relevant EU-lovgivning som den står på det aktuelle
tidspunktet, alle rettskilder tatt i betraktning, se https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html.
102 2016-veilederen uttaler også: «Coordinating or joining the
environmental assessment procedures applied to a project, so
as to avoid overlaps and redundancy, while also taking full
advantage of synergies and minimising the time needed for
authorisation, is known as “streamlining”. The Member States
can introduce coordinated and/or joint procedures that meet
the requirements of the directives concerned, taking into
account the specific arrangements they require.» Også her ser
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setter krav om at det skal være én myndighet som
har oppgaven med å styre en forent prosess, som
tilfellet var ved koordinerte prosesser. Men ettersom prosessene er forente, vil det, selv om ulike
myndigheter er involvert, være sikret effektivitet
bak, og sammenheng i, utredningen.
I engelsk terminonologi blir felles eller forente prosedyrer gjerne omtalt som «streamlining».103 Felles
prosedyrer kan ha klarere effektivitetsgevinster enn
koordinerte prosesser, men setter også større krav
til lovgiver for å sikre at krav fra ulike regelsett blir
behørig ivaretatt.104 I en dom fra 2011 ser EUdomstolen ut til å ha kommet til at det for begge
disse alternativene gjelder strenge krav til at forvaltningen kan dokumenterer at kravene i begge
direktivene er oppfylt:
… it should be pointed out that, on the
assumption that a coordinated or joint
procedure was provided for by the Member
State concerned, it is clear from Article 11(2)
of Directive 2001/42 that, in the context of
such a procedure, it is mandatory to verify
that an environmental assessment has been
carried out in accordance with the
dispositions of the different directives in
question.105
Vi har i norsk KU-regelverk ikke eksplisitte krav som
sikrer at kvaliteten av forente KUer overholder
direktivenes krav.106 Det er dermed i lov og forskrift
overlatt til forvaltningen fra sak til sak å sikre at krav
fra begge direktiver blir behørig ivaretatt. Mangelfull oppfyllelse av direktivenes utredningskrav vil
kunne slå tilbake på utbygger, som dermed har en
egeninteresse i at utredningsprosessene fyller rettslige minstekrav.
For å oppsummere, kan det legges til grunn at normalsituasjonen vil være som antydet i plandirektivet
art 11(1); at plandirektivet regulerer andre vedtak
enn prosjektdirektivet. En utredning etter plandirektivet unntar ikke for plikt til utredning etter
vi at det blir fremhevet at direktivkravene i slike prosedyrer må
kumuleres, jf. «the requirements of the directives concerned.»
103 Ibid.
104 Lovfastsatt forening av ulike prosesser kjenner vi fra norsk
rett ved sammenslåingen av arealplanprosesser og prosesser
knyttet til prosjekt-KUer, med unntak av KU etter kap 14.
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prosjektdirektivet, og der direktivene kommer til
anvendelse på ulike vedtak, er det ikke behov for å
koordinere eller forene utredningsprosessene.
Artikkel 11(2) angår situasjonen der ett vedtak, i vårt
tilfelle en kommune(del)plan eller reguleringsplan,
omfattes av utredningsplikt etter både plan- og
prosjektdirektivet. I denne situasjonen, der direktivene overlapper hverandre, skal man som vist oppfylle krav etter begge direktivene. Da kan relevante
norske myndigheter velge en felles prosedyre, eller
legge opp til to koordinerte eller uavhengige prosedyrer. KU-forskriften tematiserer ikke dette, og vi
kan heller ikke se at KU-veilederen gir klare retningslinjer for hvordan forvaltningen skal forholde seg i
slike situasjoner.
Over tid er det i mange sammenhenger klarere
uttalt at EU-lovgivning skal fremme effektivitet.
Kommisjonen fremhever i 2016-veilederen at
formålet med samordnings-muligheten er:
… to establish a flexible, comprehensive
approach to assessment that can be tailored
to each project without compromising the
environmental objectives or implications of
individual assessments. The streamlining
approach helps the developer consider the
applicable assessments, the authorities to
be involved and the consultation process.
This helps avoid duplication of assessments
and delays in conducting them.
Den norske KU-forskriften kan sies å fremme
fleksibilitet ved å legge til rette for strømlinjeforming av KUene gjennom felles prosedyre. Forskriften gir etter vårt skjønn likevel ikke god nok
sikkerhet for at minstekrav i begge direktivene oppfylles i en felles prosedyre. Det kan fremstå som noe
uklart om direktivene sikter til at selve KUdokumentet skal være felles, eller om reglene også
omfatter prosessen for utarbeidelse av dokumentet, som krav til offentlig medvirkning. Ut fra
direktivenes bestemmelser, uttalelser fra EUdomstolen (som diskutert i punkt 5) og omtalen i
105

C-295/10 [2011] avsnitt 61.
I dag kan plan- og prosjekt-KU oppfattes som forent i en og
samme prosess i KU-forskriften, samtidig som regelverket i pbl
legger opp til adskilte plan- og prosjektutredninger.
106

Kommisjonens veiledning, mener vi det er klart at en
felles prosess også må oppfylle prosesskravene i
begge direktivene.
Som vist er direktivene og Kommisjonens 2016veileder tydelige på at det i utgangspunktet er to
adskilte prosedyrer for å strømlinjeforme KUer:
«joint procedure» og «coordinated procedure.» I
2016-veilederen fremstår dette skillet likevel ikke
absolutt idet det uttales at: «Either one or both
combined can be applied to a project or type of
project.» I dette kan for eksempel ligge at man som
en mellomløsning lager en prosedyre som i større
eller mindre grad er forent, for eksempel med ulike
utredningsdokument men felles høringsrunder. Et
slikt standpunkt harmonerer godt med Kommisjonens syn samme sted, om å etablere «a flexible,
comprehensive approach to assessment that can be
tailored to each project.»

6.2 Hvordan kan en KU som skal dekke
elementer av både plan- og prosjektKU legges opp?
Utgangspunktet for denne drøftelsen, er situasjoner
der én kommune(del)plan eller områderegulering er
underlagt krav om KU etter både prosjekt- og
plandirektivet. EU-studien fra 2005 (se vedlegg 5,
punkt 3) legger til grunn at medlemsstatene bør
vurdere hvorvidt koordinerte, parallelle eller samordnede KU-prosedyrer er mulig og /eller passende.
Studien legger til grunn at der medlemsstatene står
overfor enten i) å erstatte prosjekt-KU med plan-KU,
eller ii) å bruke prosjekt-KU på planer, bør de nøye
vurdere hvordan kravene etter begge direktivene
skal tilfredsstilles dersom gjenstanden for KU
«meets the screening criteria for both Directives.»
Under i) må man unngå risiko for å bryte kravene i
prosjektdirektivet dersom kun plan-KU blir
gjennomført, dvs der et prosjekt ellers ville kunnet
kreve prosjekt-KU. Under ii) er det usannsynlig at
prosjekt-KU rettslig vil samsvare med plandirektivet,
hva angår alternativvurderinger, konsultasjon,
kumulative virkninger og overvåking. 2005-studien
uttaler: «Enhancements may need to be made to
the EIA process in such circumstances, effectively to
create joint EIA/SEA procedure.»
En annen anbefaling i 2005-studien, som knytter seg
til situasjoner med overlapp mellom direktivene og

hvordan medlemsstatene best kan koordinere beslutningsprosesser og innholdet i KUene, er at man
bør vurdere å etablere klart differensiert ansvar for
ulike aspekter av KUene på ulike nivå. Man kan f.eks.
la visse typer alternativvurderinger gjøres på plannivå, og dermed tillate at prosjekt-KU fokuserer på
virkninger som er spesifikke for lokaliteten eller for
alternative teknikker i produksjonen. Brede kumulative virkninger kan vurderes på plan-nivå, slik at
prosjekt-KU kan gå i dybden, og studere i detalj
prosjektets egne bidrag til betydelige kumulative
virkninger, hvordan slike kan unngås, reduseres eller
gjøres mindre alvorlige. Anbefalingen er særlig ment
å hindre dobbeltarbeid, fremme effektivitet, og anses som særlig viktig der ansvar ligger til ulike
myndigheter.
Blant 2005-studiens anbefalinger på mellomlang
sikt kan man særlig merke seg anbefaling nr. 7 som
går ut på at man etter å ha høstet erfaringer, bør
gjennomføre fokuserte studier av bruk av prosjekt
og plan-KU på spesifikke sektorer, f.eks. byutviklingsprosjekter, transportprosjekter og energisektoren. De to etterfølgende anbefalingene (8 og
9) reiser spørsmål om å forene plan- og prosjekt-KU
i ett regelverk, ikke for å fjerne miljøutredning på
strategisk eller prosjektnivå, men for å sikre indre
konsistens i regelverket. KU-forskriften er delvis i
tråd med disse anbefalingene. Særlig er det verdt å
merke seg spesialregelen om planer og tiltak som
alltid skal ha KU men ikke ha melding i KU-forskriften
§ 7. Spørsmålet om å forene direktivene i ett
regelverk på EU-nivå, og da med sikte på å forenkle
og gjennomføre KU i én prosess, er løftet i ulike
sammenhenger (se dokumentene i vedlegg 5), uten
at dette så langt har vunnet tilslutning.
KU-forskriften implementerer som vist, i en og
samme forskrift, utredningskrav etter begge
direktivene. Dermed er det etablert koordinering i
den forstand at man kun trenger å forholde seg til
ett regelverk. Dette er likevel ikke fullt ut
koordinering og forening i direktivenes betydning.
Spørsmålet her er i hvilken grad KU-forskriften, i en
situasjonen med overlappende direktivekrav for
kommune(del)plan eller områderegulering, regulerer situasjonen i tråd med direktivenes kummulerte minstekrav til utredningsprosess og innhold,
og i tråd med de føringer som ligger for koordinering
av plan- og prosjekt-KUer etter direktivene. Som vist
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under punkt 6.1. skal medlemsstaten under
koordinerte prosedyrer «endeavour to coordinate
… by designating an authority for this purpose.»
Man peker ut en myndighet som har dette til
oppgave. I en norsk kontekst er det kommunen som
er ansvarlig myndighet for både planer som kan sies
å falle inn under plandirektivet og saker som faller
inn under prosjektdirektivet.107 Dermed er et viktig
element i koordinerte prosedyrer på plass.

skal også gis en vurdering av virkningene av
de samlede arealbruksendringene i planen.
Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan
disse vil påvirke miljø og samfunn.

Ut over dette har KU-forskriften felles regler om
innhold i KU for plan- og prosjekt-KU. Både plansystemet og KU-forskriften skulle på dette punktet
være egnet til å koordinere og forene disse KUene.
En utfordring finnes likevel i KU-forskriften § 18. Det
er her man finner særlige krav om KU av arealbruksvalg:

I 2005-studien pekes det på at plandirektivet legger
mer vekt på å utrede alternativer, sammenlignet
med prosjektdirektivet. Artikkel 5(1) i plandirektivet
tolkes slik at «reasonable alternatives need to be
considered in every environmental report» (utheving i originalen). For planer som krever plan-KU
samtidig som de legger til rette for konkrete
prosjekter, kan det være særlig utfordrende å
gjennomføre en KU som oppfyller kravene til
alternativutredninger etter plandirektivet og KUforskriften § 18. Omtalen av alternativutredninger i
forskriften § 19 angår prosjekt-spesifikke alternativ,
og er således ikke dekkende for plandirektivets krav.
Et problem her kan være at KU-forskriften § 18 ikke
gjelder områderegulering. I områdereguleringen
kan det være særlig aktuelt å gjennomføre strategiske alternativutredninger etter plandirektivet
kombinert med detaljutredninger etter prosjektdirektivet. Som et eksempel kan det tenkes at et
utkast til en områderegulering, i samsvar med
kommuneplanens arealbruksformål, inneholder alternative arealbruksforslag som kan få vesentlige
miljøvirkninger. Det kan foreligge forslag om to
alternative vedlegg II-prosjekt, eller det kan ved
varsel om oppstart komme en aktør på banen, med
et annet vedlegg II-prosjekt. For å få fortgang i
planarbeidet kan det lett tenkes press på
kommunen om å utrede både virkninger av disse
aralbruksaltenativene, og detaljene ved de ulike
alternativene. For å komplisere ytterligere kan det
være nærliggende å overlate KU av det sistnevnte til
eventuelle private aktører som står bak prosjektene.
Slike situasjoner kan lett bli uoversiktelige, og det
kan bli spesielt vanskelig å sikre oppfyllelse av kravene til alternativutredninger.

Konsekvensutredningen av arealdelen skal
beskrive virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det

For de unntakstilfeller at prosjektplanlegging blir
gjennomført i kommune(del)plan, og dermed skal
oppfylle prosjektdirektivet, er det et problem at det
ikke finnes klagerett på kommune(del)planvedtaket

KU-forskriften går likevel lenger, og vil etter sitt
system og oppbygning forene saksbehandling,
utredninger og selve dokumentet for KU i den
koordinerte og fullt ut forente SEA/EIA-prosessen.
Det er så vidt vi kjenner til, ikke eksempler på å
splitte områderegulering i ulike prosesser, og som
eventuelt går til ulike tider. Man kanaliserer for
eksempel ikke strategiske avklaringer inn i en
separat prosess som går forut for en prosess for
detaljavklaringer.
KU-forskriften skiller etter sitt innhold mellom
behandlingen av planer og tiltak etter § 6 a og b og
etter § 8 a. Det er krav om planprogram og melding
kun etter 6 a og 6 b. Dersom en områderegulering
for et vedlegg II-tiltak kvalifiserer til å komme inn
under både plan- og prosjektdirektivet, så er prosedyrene for varsling og kunngjøring av planoppstart regulert i forskirften § 8 a. Det at det ikke
kreves planprogram eller melding innebærer at
plandirektivets artikkel 5.4 ikke vil være oppfylt.
Som påpekt over er det også utfordringer knyttet til
plandirektivets krav om overvåkning i artikkel 10.
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Unntaket er regionale planer, der Fylkeskommunen er
planmyndighet. I slike planer er det imidlertid ikke aktuelt å
oppfylle utredningskrav etter prosjektdirektivet.
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eller adgang til å vedta sanksjoner etter KU-forskriften kap 9 (ettersom sistnevnte kun gjelder
forslag til reguleringsplan), jfr prosjektdirektivet
artikler 10a og 11.

6.3 Hvordan skal man håndtere
tidligere utredninger ved en kombinert
plan- og prosjekt-KU?
Håndtering av tidligere utredninger i en ny kombinert plan- og prosjekt-KU reiser ingen særlige utfordinger i det norske regelverket, men kan kreve
visse tilpasninger. De generelle vurderingene knyttet til bruk og gjenbruk av utredninger er beskrevet
i EUs REFIT-evaluering fra 2019, nærmere omtalt
nedenfor i vedlegg 5 punkt 7. Evalueringen kommenterer potensialet for informasjonsflyt fra en
utredning til en annen som følger:
Information from one assessment can be
used for another. Article 4(5) of the EIA
Directive, as amended, requires competent
authorities to take into account the assessment of environmental impacts carried out
under other EU legislation, including the SEA
Directive, during the EIA screening phase.
Similarly, under Article 5(1) of the EIA
Directive, as amended, developers must
take into account the available results from
other relevant assessments required by EU
law, including the SEA Directive, when
preparing the environmental impact report,
in a bid to avoiding duplicate assessments.
To support synergies, Article 5(3) of the SEA
Directive allows for the use of relevant
information from other EU legislation –
including the EIA Directive – in the
preparation of the environmental report.
Sharing information not only reduces the
potential for duplication and improves
efficiency, but also supports better quality
assessments under each Directive. Where a
project falls within the framework of an
earlier plan or programme that was subject
to an SEA, the EIA for the project can take
into account the strategic analysis from that
earlier assessment.

binerte KUen vil for visse aspekter være strategisk,
for andre prosjekt-orientert. For særlig de strategiske aspektene kan man hente informasjon fra
tidligere planer og utredningarbeid som vist over, og
søke å sikre at informasjonen blir nyttiggjort i den
nye KUen. Dette synes ikke å reise særlige problemer.
For innarbeiding av prosjekt-spesifikke utredninger i
den nye KUen oppstår et problem. Med en kombinert plan- og prosjekt-KU i en og samme områderegulering, risikerer man, ved å ta hensyn til
eksisterende prosjektutredninger, at man går i
detalj på prosjektspesifikke spørsmål før strategiske
arealbruksalternativer er ferdig utredet. Dermed er
det vanskelig å få til en informsjonsflyt som tar
tilstrekkelig hensyn til kunnskap om miljøvirkninger
på strategisk nivå i arbeidet med prosjektspesifikke
virkninger. Et eksempel kan være der kommunen
vurderer de landskapsmessige sidene ved ulike utbyggingsalternativer. Ved den strategiske utredningen av bygningers utforming og plassering i
landskapet, med vekt på kulturminner, høydedrag
og andre elementer av betydning for det aktuelle
landskapet, må man sikre at landskapsmessige
virkninger får innvirke på utformingen og plasseringen av konkrete prosjekter i området. Dersom
det er ett og samme firma som utreder alle sider av
områdereguleringen, noe som gjerne er tilfelle, kan
god informasjonsutveksling sikre kunnskapsoverføring. Dersom det samme firmaet tidligere har
utredet konkrete prosjekter i området eller på
annen måte får tilgang til prosjektutredninger innen
området kan dette få virkninger for firmaets evne og
vilje til å la strategiske prioriteringer være styrende.
Tilsvarende kan oppstå der kommunen utreder strategiske sider av planen, mens private aktører står for
prosjektutredninger. I slike situasjoner må informasjonsflyten sikres aktivt. Det kan derfor, i lys av plandirektivet, være behov for å innføre plikt til å la
resultatet av planutredninger være styrende for
bruken av tidligere prosjektutredninger.

Står man overfor en kombinert plan- og prosjekt-KU,
kan særlige hensyn gjøre seg gjedende. Den kom40

7. Konklusjoner

Vår hovedkonklusjon er at det er behov for å gjøre
noen justeringer i KU-forskriften for at unntakene i
§§ 6 b og 8 a skal være i overensstemmelse med
plan- og prosjektdirektivene. Vi er også usikre på det
praktiske behovet for unntaket i § 8 a, og mener at
det kan være grunn til å vurdere om det er behov for
å opprettholde dette unntaket.
For å unngå at unntakene i §§ 6 b og 8 a kommer i
strid med direktivene mener vi at følgende
justeringer av KU-forskriften bør vurderes:
1. Innføring av en plikt til å foreta prosjekt-KU
for reguleringsplaner der det er en viss grad
av sannsynlighet for at disse vil reise problemstillinger av vesentlig betydning for
miljøet som ikke har vært utredet i tidligere
KUer.
2. Innføring av en regel om at unntakene bare
kan påberopes når den eksisterende KUen
oppfyller både prosjektdirektivets og plandirektivets krav til utredning, inklusive en
presisering av at dette gjelder både innholdsmessige og prosessuelle krav i direktivene.
For å etablere et klarere regelverk om felles plan- og
prosjekt-KU, mener vi at følgende justeringer av KUforskriften bør vurderes:
3. Innføring av en plikt til å avklare ved
planoppstart eller ved avklaring av KUplikten, om en planlagt KU skal være en
plan-KU, en prosjekt-KU eller en KU som
oppfyller kravene til både en plan- og en
prosjekt-KU.
4. Innføring av en regel som avklarer hvilke
minimumskrav, både innholdsmessige og
prosessuelle, som må være oppfylt dersom
det legges opp til en felles plan- og prosjektKU. Dette kan innebære et behov for å
justere opplistingen i KU-forskriften § 21.
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I det følgende anfører vi noen hovedpunkter fra våre
begunnelser for disse forslagene.
Unntakene retter seg mot å unnta reguleringsplaner, dvs områdereguleringer og detaljreguleringer, som altså er plantyper som faller inn under
KU-direktivene, og som dermed som utgangspunkt
skal vurderes opp mot KU-plikt. Prosjektdirektivet
omfatter detaljreguleringer, mens områdereguleringer vil kunne omfattes av både plan- og prosjektdirektivet. Slik unntakene er formulert gir de
inntrykk av at dersom unntakene kommer til anvendelse, skal det ikke gjennomføres KU, selv om
reguleringsplanen i utgangspunktet faller inn under
direktivene. Unntakene kommer til anvendelse der
det har vært foretatt en prosjekt-KU og det nye
vedtaket også forutsetter en prosjekt-KU. Men som
Høyesterett har illustrert i Reinøya-saken, betyr ikke
dette nødvendigvis at den første KUen oppfyller
prosjektdirektivets krav.
Samlet har dette etter vår oppfatning ledet til en
situasjon der unntakenes anvendelsesområde framstår som uklart. Man må foreta en nærlesing av
veilederen for å få en tilfredsstillende forståelse av
hvordan unntakene er ment å skulle anvendes, og
selv etter å ha lest veilederen gjenstår spørsmålet
om hva som gjelder der en etterfølgende områderegulering nødvendiggjør en plan-KU. Det er etter
vår oppfatning behov for å klargjøre hva som gjelder
i sistnevnte situasjon.
For at unntakene skal kunne anvendes i tråd med
direktivene og EU-domstolens praksis, er det en
forutsetning at det må gjøres en konkret vurdering
av et eventuelt behov for ny KU ved den nye
reguleringsplanen. Dette går ikke så klart fram av
forskriften. For at direktivene skal være tilstrekkelig
gjennomført, må det gå klart fram når det kan
foreligge en plikt til å foreta KU. Uten dette blir det
ikke mulig for allmennheten å gjøre gjeldende

rettigheter til deltakelse og adgang til rettsmidler i
henhold til prosjektdirektivet.
Man kunne tenke seg at, i stedet for å åpne for
vurdering av KU-plikt og krav til KU i disse
situasjonene, kunne anvendt mulighetene for å
stille krav om tilleggsutredninger, som regulert i KUforskriften kapittel 5. Problemet her er at tilleggsutredninger senest kan kreves før den KU-pliktige
planen er vedtatt. Tilleggsutredninger kan ikke
hentes fram som et virkemiddel etter dette, i senere
og andre prosesser. Dette følger av pbl § 12, andre
ledd, der det fremgår at «[k]rav om tilleggsutredning skal sendes forslagsstilleren innen fire
uker etter fristen i høringen av søknaden». Dette er
også forutsatt i veilederen punkt 6.2, som legger til
grunn at forskriften ikke stiller krav til «at det
utarbeides noen oppdatert konsekvensutredning,
men tilleggsutredningen, og uttalelsene til denne,
skal inngå ved sluttbehandling av planforslaget.»
Direktivene etablerer ikke noen plikt til å innføre
rammer for gjennomføring av felles plan- og
prosjekt-KU. I Norge har man imidlertid valgt en
regelstruktur som legger til rette for felles-KU. Når
man først har valgt en slik regelstruktur, bør man ta
konsekvensene av dette og klargjøre hvordan en slik
KU skal gjennomføres. Dersom man unnlater å
etablere et slikt rammeverk, øker risikoen for at det
oppstår situasjoner der direktivkravene ikke etterleves.
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Vedlegg

Vedlegg 1. Utdrag fra prosjektdirektivet108
Tekst fra direktivets fortale:
(2*) Pursuant to Article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Union policy on the environment
is based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that
environmental damage should, as a priority, be rectified at source and that the polluter should pay. Effects on the
environment should be taken into account at the earliest possible stage in all the technical planning and decisionmaking processes.
(21**) Member States have several options for implementing Directive 2011/92/EU as regards the integration of
environmental impact assessments into national procedures. Accordingly, the elements of those national procedures
can vary.
(32**) … With a view to avoiding duplication of assessments, the results of other assessments under Union legislation,
such as Directive 2001/42/EC of the European Parliament and the Council … or national legislation should, where
relevant and available, be taken into account.
(37**) … Where the obligation to carry out assessments related to environmental issues arises simultaneously from
this Directive and from other Union legislation, such as Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council1, Directive 2001/42/EC, Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council, Directive
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council and Directive 2012/18/EU, Member States should be able
to provide for coordinated and/ or joint procedures fulfilling the requirements of the relevant Union legislation.[109]
Where coordinated or joint procedures are set up, Member States should designate an authority responsible for
performing the corresponding duties. Taking into account institutional structures, Member States should be able to,
where they deem it necessary, designate more than one authority.
Utdrag fra direktivets materielle bestemmelser:
Article 2
1. The environmental impact assessment may be integrated into the existing procedures for development consent
to projects in the Member States, or, failing this, into other procedures or into procedures to be established to
comply with the aims of this Directive.
3. In the case of projects for which the obligation to carry out assessments of the effects on the environment arises
simultaneously from this Directive and from Council Directive 92/43/EEC and/or Directive 2009/147/EC of the
European Parliament and the Council,[110] Member States shall, where appropriate, ensure that coordinated
and/or joint procedures fulfilling the requirements of that Union legislation are provided for.
In the case of projects for which the obligation to carry out assessments of the effects on the environment
arises simultaneously from this Directive and Union legislation other than the Directives listed in the first
subparagraph, Member States may provide for coordinated and/or joint procedures.
108

Vi siterer fra en uoffisiell konsolidert versjon av direktivet som inkluderer endringene i 2014 og som er publisert av EUkommisjonen, se http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/2014-05-15. I sitatene nedenfor angir * at teksten er hentet fra direktiv
2011/92/EU, og ** at teksten er hentet fra direktiv 2014/52/EU.
109 Denne listen omfatter vannrammedirektivet, SEA-direktivet, avfallsdirektivet, forurensningsdirektivet (IPPC) og direktivet om
kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer, som alle er tatt inn i EØS-avtalen.
110 Verken habitatdirektivet eller fugledirektivet er tatt inn i EØS-avtalen.
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4.

Under the coordinated procedure referred to in the first and second subparagraphs, Member States shall
endeavour to coordinate the various individual assessments of the environmental impact of a particular project,
required by the relevant Union legislation, by designating an authority for this purpose, without prejudice to any
provisions to the contrary contained in other relevant Union legislation.
Under the joint procedure referred to in the first and second subparagraphs, Member States shall endeavour
to provide for a single assessment of the environmental impact of a particular project required by the relevant
Union legislation, without prejudice to any provisions to the contrary contained in other relevant Union
legislation.
The Commission shall provide guidance regarding the setting up of any coordinated or joint procedures for
projects that are simultaneously subject to assessments under this Directive and Directives … 2000/60/EC, … or
2010/75/EU.[111]
Without prejudice to Article 7, Member States may, in exceptional cases, exempt a specific project from the
provisions laid down in this Directive, where the application of those provisions would result in adversely affecting
the purpose of the project, provided the objectives of this Directive are met. …

Article 4
1. Subject to Article 2(4), projects listed in Annex I shall be made subject to an assessment in accordance with
Articles 5 to 10.
2. Subject to Article 2(4), for projects listed in Annex II, Member States shall determine whether the project shall be
made subject to an assessment in accordance with Articles 5 to 10.
Article 5
1. … The developer shall, with a view to avoiding duplication of assessments, take into account the available results
of other relevant assessments under Union or national legislation, in preparing the environmental impact
assessment report.
Article 8a
3. In the event Member States make use of the procedures referred to in Article 2(2) other than the procedures for
development consent, the requirements of paragraphs 1 and 2 of this Article, as appropriate, shall be deemed to
be fulfilled when any decision issued in the context of those procedures contains the information referred to in
those paragraphs and there are mechanisms in place which enable the fulfilment of the requirements of
paragraph 6 of this Article. …
6. The competent authority shall be satisfied that the reasoned conclusion referred to in Article 1(2)(g)(iv), or any of
the decisions referred to in paragraph 3 of this Article, is still up to date when taking a decision to grant
development consent. To that effect, Member States may set time-frames for the validity of the reasoned
conclusion referred to in Article 1(2)(g)(iv) or any of the decisions referred to in paragraph 3 of this Article.

111

Dette er referanser til vannrammedirektivet og forurensningsdirektivet (IPPC) som begger er tatt inn i EØS-avtalen.
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Vedlegg 2. Utdrag fra plandirektivet
Tekst fra direktivets fortale:
(9) This Directive is of a procedural nature, and its requirements should either be integrated into existing procedures
in Member States or incorporated in specifically established procedures. With a view to avoiding duplication of the
assessment, Member States should take account, where appropriate, of the fact that assessments will be carried out
at different levels of a hierarchy of plans and programmes.
(19) Where the obligation to carry out assessments of the effects on the environment arises simultaneously from this
Directive and other Community legislation, such as … Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, in order to
avoid duplication of the assessment, Member States may provide for coordinated or joint procedures fulfilling the
requirements of the relevant Community legislation.
Utdrag fra direktivets materielle bestemmelser:
Article 3. Scope
3. Plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local level and minor
modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2 shall require an environmental assessment
only where the Member States determine that they are likely to have significant environmental effects.
Article 4. General obligations
3. Where plans and programmes form part of a hierarchy, Member States shall, with a view to avoiding duplication
of the assessment, take into account the fact that the assessment will be carried out, in accordance with this
Directive, at different levels of the hierarchy. For the purpose of, inter alia, avoiding duplication of assessment,
Member States shall apply Article 5(2) and (3).
Article 5. Environmental report
2. The environmental report prepared pursuant to paragraph 1 shall include the information that may reasonably be
required taking into account current knowledge and methods of assessment, the contents and level of detail in
the plan or programme, its stage in the decision-making process and the extent to which certain matters are more
appropriately assessed at different levels in that process in order to avoid duplication of the assessment.
3. Relevant information available on environmental effects of the plans and programmes and obtained at other
levels of decision-making or through other Community legislation may be used for providing the information
referred to in Annex I.
Article 11. Relationship with other Community legislation
2. For plans and programmes for which the obligation to carry out assessments of the effects on the environment
arises simultaneously from this Directive and other Community legislation, Member States may provide for
coordinated or joint procedures fulfilling the requirements of the relevant Community legislation in order, inter
alia, to avoid duplication of assessment.
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Vedlegg 3. Sammenligning av direktivene
Plan
Anvendelsesomr 2(a) plan utarbeidet av myndighet og forutsatt i
lovgivn eller adm avgjørelse; 3.2(a) lang rekke
sektorer og setter rammer for fremtidige
tillatelser til prosjekter etter EIA dir; 13.4 plikt til å
avklare hvilke planer
Anv. omr. unntak 3.3 små områder lokalt og små endringer av
planer, men forutsatt ikke vesentlige
miljøeffekter; 3.8 nasjonal sikkerhet, budsjett

Prosjekt
Prosjekt fram mot konkret tillatelse

Anv. omr. sak-til- 3.4 andre enn de som nevnes i 3.2 (dvs andre
sak vurd.
sektorer, følger ikke skillet i EIA-dir); 3.5 også for
3.3
Innhold
5.1 sannsynlige vesentlige miljøeffekter og
rimelige alternativer i lys av planens formål og
geografiske utstrekning, detaljer annex I - stort
sett samme elementer som EIA-dir men i tillegg
fn: secondary, cumulative, synergistic, short,
medium and long-term permanent and temporary,
positive and negative; 5.2 det som med rimelighet
kan kreves i lys av helheten i
beslutningsprosessen

Merk annex IIA, krav om fremleggelse av
informasjon, 3.5 begrunnelsesplikt

Integrasjon/
koordinering

2.2 integrering med tillatelsesprosessen; 2.3
integrering med prosesser under andre
direktiver, her er det særregler for
koordinerte og felles prosedyrer, ingen
referanse til plandirektivet; 5.1 andre ledd
unngå duplisering i konsekvensutredningen

Hvem
Høring

Andre stater
Virkning for
tillatelsen
Oppfølgning
(monitoring)
Innhold vedtak

4.3 der det er planhierarki bør man unngå
duplisering, ta i betraktning andre SEAer under
direktivet, dette skal ivaretas i miljørapportene i
henhold til 5.2 og 5.3; 5.2 helhet i
beslutningsprosessen; 5.3 informasjon samlet inn
i tidligere KUer og andre beslutningsprosesser;
11.1 påvirker ikke plikt etter EIA-dir; 11.2
samtidige plikt under flere direktiver: felles eller
koordinerte prosedyrer
Ingen regler om dette
3.6 myndigheter i vedtak om hvilke planer; 5.4
myndigheter ved "scoping"; 6.1 utkast til plan med
KU til myndigheter og allmennheten;
7 før vedtak gi anledning til input
8 shall be taken into account during the
preparation of the plan and before its adoption

10 overvåkning av vesentlige miljøeffekter av
gjennomføring av planen, unngå duplisering
9 info om hvordan KUen og innspill ble tatt i
betraktning og begrunnels for resultatet i lys av
tilgjengelige alternativer, samt
oppfølgning/overvåkning
Interessekonflikt, Ingen regler om dette
inhabilitet
Overprøving,
Ingen regler om dette
rettsvirkning av
mangler

2.4 exceptional cases, EIA ville hatt negative
virkninger for prosjektet, direktivets formål
må oppfylles, 2.5 lov, begge veldig begrenset

3.1 direct, indirect, significant effects human
health, biodiversity, land, soil, water, air,
climate, material assets, cultural heritage,
landscape; 3.2 risks, accidents; 5.1 og annex
IV - mange detaljer her, inklusive de nevnte
om ulike kategorier effekter, i større grad
scenario-bygging, mer begrenset mht
geografiske alternativer, mer detaljert mht
virkninger og usikkerhet; 5.2 foreløpig vedtak
om innhold og detaljnivå på utredningen

5.3(a) kompetente eksperter
6.1 berørte offentlige organer, info og
søknad; 6.2 offentlig info; 6.4 tidspunkt - når
alle opsjoner er tilgjengelige; 6.7 minimum
30 dager
7 inklusive offentlighet
8 duly taken into account in the development
consent procedure; 8a minimum innhold
8a.4 fastsette oppfølgning
9 resultat av konsultasjoner og hvordan de er
fulgt opp

9a plikt til å unnga interessekonflikter
11 domstol eller annet uavhengig og upartisk
organ for overprøving av materiell og
prosessuell lovlighet, gjelder handlinger,
vedtak og unnlatelser
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Vedlegg 4. Oversikt over relevante EFTA- og EU-dommer
(*) betyr at dommen primært er relevant for prosjektdirektivet
(**) betyr at dommen primært er relevant for plandirektivet
Dersom dommen ikke er merket med (*) eller (**) er den relevant for begge direktivene

EFTA-dommer
E-3/15 [2015]*
Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment of public and private projects – Article 11 – Right of
access to a judicial review procedure – Effect of EEA law in national legal orders – Principles of equivalence and
effectiveness. Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by the State Court of the Principality of
Liechtenstein (Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein), received on 22 January 2015 in the case
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz v Gemeinde Vaduz.

EU-dommer
C-24/19 [2020]** (storkammer)
Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/42/EC — Environmental impact assessment — Development
consent for the installation of wind turbines — Article 2(a) — Concept of ‘plans and programmes’ — Conditions
for granting consent laid down by an order and a circular — Article 3(2)(a) — National instruments setting the
framework for future development consent of projects — Absence of environmental assessment — Maintenance
of the effects of national instruments, and consents granted on the basis of those instruments, after those
instruments have been declared not to comply with EU law — Conditions
C-321/18 [2019]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment — Decree — Establishment of conservation objectives for the Natura
2000 network, in accordance with Directive 92/43/EEC — Definition of ‘plans and programmes’ — Obligation to
undertake an environmental assessment
C-305/18 [2019]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2008/98/EC — Disposal or recovery of waste —
Establishment of an integrated waste management system guaranteeing national self-sufficiency — Construction
of incineration facilities or increase in capacity of existing facilities — Classification of incineration facilities as
‘strategic infrastructure and installations of major national importance’ — Compliance with the ‘waste hierarchy’
principle — Directive 2001/42/EC — Need to carry out an ‘environmental assessment’
C-43/18 [2019]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment — Decree — Designation of a special area of conservation pursuant to
Directive 92/43/EEC — Setting of conservation objectives and provision of certain preventive measures —
Concept of ‘plans and programmes’ — Obligation to carry out an environmental assessment
C-461/17 [2018]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 92/43/EEC — Conservation of natural habitats —
Conservation of wild fauna and flora — Road construction project — Appropriate assessment of effects on the
environment — Extent of the obligation to state reasons — Directive 2011/92/EU — Assessment of the
implications of certain projects — Annex IV, Point 3 — Article 5(3)(d) — Meaning of the concept of ‘main
alternatives’
C-411/17 [2019]* (storkammer)
Reference for a preliminary ruling — Environment — Espoo Convention — Aarhus Convention — Conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora — Directive 92/43/EEC — Article 6(3) — Definition of ‘project’ —
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Assessment of the effects on the site concerned — Article 6(4) — Meaning of ‘imperative reasons of overriding
public interest’ — Conservation of wild birds — Directive 2009/147/EC — Assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment — Directive 2011/92/EU — Article 1(2)(a) — Definition of ‘project’
— Article 2(1) — Article 4(1) — Environmental impact assessment — Article 2(4) — Exemption from assessment
— Phasing out of nuclear energy — National legislation providing, first, for restarting industrial production of
electricity for a period of almost 10 years at a nuclear power station that had previously been shut down, with the
effect of deferring by 10 years the date initially set by the national legislature for deactivating and ceasing
production at that power station, and second, for deferral, also by 10 years, of the date initially set by the
legislature for deactivating and ceasing industrial production of electricity at an active power station — No
environmental impact assessment
C-329/17 [2018]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects of certain
projects on the environment — Annex II — Point 1(d) — Concept of ‘deforestation for the purposes of conversion
to another type of land use’ — Clearance of a path in a forest in connection with the construction and operation
of an overhead electrical power line
C-293/17 [2018]*
Reference for a preliminary ruling — Directive 92/43/EEC — Conservation of natural habitats and of wild fauna
and flora — Special areas of conservation — Article 6 — Appropriate assessment of the implications of a plan or
project for a site — National programmatic approach to tackling nitrogen deposition — Concepts of ‘project’ and
‘appropriate assessment’ — Overall assessment prior to individual authorisations for farms which cause nitrogen
deposition
C-167/17 [2018]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Article 2(a) — Concept of ‘plans and
programmes’ — Article 3 — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment —
Urban land consolidation area — Possibility of derogating from town planning requirements — Modification of
the ‘plans and programmes’
C-160/17 [2018]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Assessment of the effects of certain projects on the
environment — Right to challenge a development consent decision — Requirement for a procedure which is not
prohibitively expensive — Concept — Temporal application — Direct effect — Effect on a national decision on the
taxation of costs which has become final
C-117/17 [2018]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2011/92/EU — Article 4(2) and (3) and Annexes I to
III — Environmental impact assessment — Authorisation to carry out work in a plant for the production of
electricity from biogas without preliminary examination of the need for an environmental impact assessment —
Annulment — Regularisation after the event of the authorisation on the basis of new provisions of national law
without preliminary examination of the need for an environmental impact assessment
C-671/16 [2018]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Article 2(a) — Concept of ‘plans and
programmes’ — Article 3 — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment —
Regional town planning regulations relating to the European Quarter, Brussels (Belgium)
C-526/16 [2018]*
Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects on the
environment of drilling to locate or search for shale gas — Deep drillings — Selection criteria — Determination of
thresholds
C-470/16 [2018]*
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Reference for a preliminary ruling — Assessment of the effects of certain projects on the environment — Directive
2011/92/EU — Right of members of the public concerned to a review procedure — Premature challenge —
Concepts of a not prohibitively expensive procedure and of decisions, acts or omissions subject to the public
participation provisions of the directive — Applicability of the Aarhus Convention
C-196/16, 197/16 [2017]*
References for a preliminary ruling — Environment — Directive 85/337/EEC — Directive 2011/92/EU — Possibility
of carrying out, a posteriori, an environmental impact assessment of an operational plant for the production of
energy from biogas with a view to obtaining a new consent
C-645/15 [2016]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment — Directive 2011/92/EU — Project subject to assessment — Annex I, point 7 —
European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) — Widening of a road with four lanes over a
length of less than 10 km
C-444/15 [2016]**
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment — Article 3(3) — Plans and programmes which require an
environmental assessment only where the Member States determine that they are likely to have significant
environmental effects — Validity in the light of the TFEU and the Charter of Fundamental Rights of the European
Union — Meaning of use of ‘small areas at local level’ — National legislation referring to the size of the areas
concerned
C-379/15 [2016]**
Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment — National measure incompatible with EU law — Legal consequences — Power
of the national court to maintain certain effects of that measure provisionally — Third paragraph of Article 267
TFEU — Obligation to make a reference to the Court for a preliminary ruling
C-348/15 [2016]*
Reference for a preliminary ruling — Assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment — Directive 85/337/EEC — Directive 2011/92/EU — Scope — Concept of ‘specific act of national
legislation’ — No environmental impact assessment — Definitive authorisation — Legislative regularisation a
posteriori of the lack of environmental impact assessment — Principle of cooperation — Article 4 TEU
C-290/15 [2016]**
Reference for a preliminary ruling — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the
environment — Directive 2001/42/EC — Articles 2(a) and 3(2)(a) — Definition of ‘plans and programmes’ —
Conditions concerning the installation of wind turbines laid down by a regulatory order — Provisions concerning,
inter alia, safety, inspection, site restoration and financial collateral and permitted noise levels set having regard
to area use
C-473/14 [2015]**
Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment — Protection regime in respect of the Mount Hymettus area — Modification
procedure — Applicability of the directive — Master plan and environmental protection programme for the
greater Athens area’
C-461/14 [2016]*
Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2009/147/EC — Conservation of wild birds — Special
protection areas — Directive 85/337/EEC — Assessment of the effects of certain public and private projects on
the environment — Directive 92/43/EEC — Conservation of natural habitats)
C-141/14 [2016]*
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Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2009/147/EC — Conservation of wild birds — Kaliakra
and Belite Skali special protection areas — Directive 92/43/EEC — Conservation of natural habitats and wild
species — Kompleks Kaliakra site of Community importance — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects
of certain projects on the environment — Temporal applicability of the system of protection — Deterioration of
natural habitats of species and disturbance of species — Wind power — Tourism
C-137/14 [2015]*
Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment — Article 11 — Directive 2010/75/EU — Industrial emissions
(integrated pollution prevention and control) — Article 25 — Access to justice — Non-compliant national
procedural rules
C-570/13 [2015]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment — Construction of a retail park — Binding effect of an
administrative decision not to carry out an environmental impact assessment — No public participation
C-531/13 [2015]*
Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof. Environment — Directive 85/337/EEC —
Assessment of the effects of certain public and private projects on the environment — Projects which must be
made subject to an assessment — Exploratory drillings — Annex I, No 14 — Concept of ‘extraction of petroleum
and natural gas for commercial purposes’ — Obligation to conduct an assessment in the case of extraction of a
certain quantity of gas — Annex II, No 2(d) — Concept of ‘deep drillings’ — Annex III, No 1 — Concept of
‘cumulation with other projects’
C-300/13 [2014]*
Renvoi préjudiciel – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement –
Construction de certaines lignes aériennes de transport d’énergie électrique – Agrandissement d’une sous-station
d’électricité – Non-soumission du projet à l’évaluation environnementale
C-244/12 [2013]*
Assessment of the effects of certain projects on the environment — Directive 85/337/EEC — Articles 2(1) and 4(2)
— Projects listed in Annex II — Extension works to the infrastructure of an airport — Examination on the basis of
thresholds or criteria — Article 4(3) — Selection criteria — Annex III, point 2(g) — Densely populated areas
C-72/12 [2013]*
Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 85/337/EEC — Environmental impact assessment
— Århus Convention — Directive 2003/35/EC — Right to challenge a development consent decision — Temporal
application — Development consent procedure initiated before the period prescribed for transposing Directive
2003/35/EC expired — Decision taken after that date — Conditions of admissibility of the action — Impairment of
a right — Nature of the procedural defect that may be invoked — Scope of the review
C-530/11 [2014]*
Failure of a Member State to fulfil obligations – Public participation in decision-making and access to justice in
environmental matters – Concept of ‘not prohibitively expensive’ judicial proceedings
C-463/11 [2013]**
Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment —
Article 3(4) and (5) — Determination of the type of plans likely to have significant environmental effects —
Building plan ‘for development within an urban area’ exempted from an environmental assessment under
national legislation — Incorrect assessment of the qualitative condition of ‘inner city development’ — No effect
on the legal validity of the building plan — Effectiveness of the directive undermined
C-420/11 [2013]*
Environment — Directive 85/337/EEC — Assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment — Consent for such a project without an appropriate assessment — Objectives of that assessment
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— Conditions to which the existence of a right to compensation are subject — Whether protection of individuals
against pecuniary damage is included
C-260/11 [2013]*
Environment — Aarhus Convention — Directive 85/337/EEC — Directive 2003/35/EC — Article 10a — Directive
96/61/EC — Article 15a — Access to justice in environmental matters — Meaning of ‘not prohibitively expensive’
judicial proceedings
C-177/11 [2012]**
Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment —
Article 3(2)(b) — Margin of discretion of the Member States
C-121/11 [2012]*
Directive 1999/31/EC — Landfill of waste — Directive 85/337/EEC — Assessment of the effects of certain public
and private projects on the environment — Decision relating to the carrying on of operations at an authorised
landfill site, in the absence of an Environmental Impact Assessment — Concept of ‘consent’
C-41/11 [2012]**
Protection of the environment — Directive 2001/42/EC — Articles 2 and 3 — Assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment — Protection of waters against pollution caused by nitrates from
agricultural sources — Plan or programme — No prior environmental assessment — Annulment of a plan or
programme — Possibility of maintaining the effects of the plan or programme — Conditions
C-567/10 [2012]**
Directive 2001/42/EC — Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment —
Concept of plans and programmes ‘which are required by legislative, regulatory or administrative provisions’ —
Applicability of the directive to a procedure for the total or partial repeal of a land use plan
C-474/10 [2011]**
Reference for a preliminary ruling - Directive 2001/42/EC - Article 6 - Designation, for consultation purposes, of an
authority likely to be concerned by the environmental effects of implementing plans and programmes - Possibility
of authority to be consulted conceiving plans or programmes - Requirement to designate a separate authority Arrangements for the information and consultation of the authorities and the public.
C-295/10 [2011]
Directive 2001/42/EC - Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment - Plans
which determine the use of small areas at local level - Article 3(3) - Documents relating to land planning at local
level relating to only one subject of economic activity - Assessment under Directive 2001/42/EC precluded in
national law - Member States’ discretion - Article 3(5) - Link with Directive 85/337/EEC - Article 11(1) and (2) of
Directive 2001/42/EC.
C-182/10 [2012]*
Assessment of the effects of projects on the environment — Concept of legislative act — Force and effect of the
guidance in the Aarhus Convention Implementation Guide — Consent for a project given without an appropriate
assessment of its effects on the environment — Access to justice in environmental matters — Extent of the right
to a review procedure — Habitats Directive — Plan or project affecting the integrity of the site — Imperative
reason of overriding public interest
C-43/10 [2012]
Reference for a preliminary ruling — Directives 85/337/EEC, 92/43/EEC, 2000/60/EC and 2001/42/EC —
Community action in the field of water policy — Diversion of the course of a river — Meaning of the time limit for
production of river basin management plans
C-404/09 [2011]*
Failure of a Member State to fulfil obligations – Directive 85/337/EEC – Assessment of the effects of certain
projects on the environment – Directive 92/43/EEC – Conservation of natural habitats – Wild fauna and flora –
Open-cast coal mines – ‘Alto Sil’ site – Special protection area – Site of Community importance – Brown bear
(Ursus arctos) – Capercaillie (Tetrao urogallus)
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C-275/09 [2011]*
Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Belgium. Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of
certain public and private projects on the environment - Airports with a runway length of 2 100 metres or more Concept of ‘construction’ - Renewal of operating consent.
C-128/09 to C-131/09, C-134/09 and C-135/09 [2011]*
Assessment of the effects of projects on the environment – Directive 85/337/EEC – Ambit – Concept of ‘specific
act of national legislation’ – Aarhus Convention – Access to justice in environmental matters – Extent of the right
to a review procedure in respect of a legislative act
C-115/09 [2011]*
Directive 85/337/EEC – Environmental impact assessment – Aarhus Convention – Directive 2003/35/EC – Access
to justice – Non-governmental organisations for the protection of the environment
C-105/09 and C-110/09 [2010]
Directive 2001/42/EC - Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment - Directive
91/676/EEC - Protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources - Action
programmes in respect of vulnerable zones.
C-50/09 [2011]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 85/337/EEC - Obligation of the competent environmental
authority to carry out an assessment of the effects of certain projects on the environment - More than one
competent authority - Need to ensure an assessment of the interaction between factors likely to be directly or
indirectly affected - Application of the directive to demolition works.
C-205/08 [2009]*
Reference for a preliminary hearing – Article 234 EC – Concept of ‘national court or tribunal’ – Admissibility –
Directive 85/337/EEC – Environmental impact assessment – Construction of overhead electrical power lines –
Length of more than 15 km – Transboundary constructions – Transboundary power line – Total length exceeding
the threshold – Line mainly situated in the territory of a neighbouring Member State – Length of national section
below the threshold
C-75-08 [2009]*
Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - United Kingdom. Directive
85/337/EEC - Assessment of the effects of projects on the environment - Obligation to make public the reasons
for a determination not to make a project subject to an assessment.
C-427/07 [2009]*
Failure of a Member State to fulfil obligations – Assessment of the effects of projects on the environment –
Directive 85/337/EEC – Access to justice – Directive 2003/35/EC
C-156/07 [2008]*
Reference for a preliminary ruling - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment - Construction of a road in Milan
C-142/07 [2008]*
Directives 85/337/EEC and 97/11/EC - Assessment of the effects of projects on the environment - Refurbishment
and improvement works on urban roads - Whether subject to assessment
C-2/07 [2008]*
Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of projects on the environment - Airport with a runway more
than 2 100 metres in length
C-215/06 [2008]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - No assessment of the environmental effects of projects within the
scope of Directive 85/337/EEC - Regularisation after the event.
C-486/04 [2006]*
Failure of a Member State to fulfil obligations – Assessment of the effects of certain projects on the environment
– Waste recovery – Installation for the production of electricity by the incineration of combustible materials
derived from waste and biomass in Massafra (Taranto) – Directives 75/442/EEC and 85/337/EEC
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C-332/04 [2006]*
Manquement d’État – Directive 85/337/CEE telle que modifiée par la Directive 97/11/CE – Évaluation des
incidences de projets sur l’environnement – Interaction entre facteurs susceptibles d’être affectés directement ou
indirectement – Obligation de publication de la déclaration d’impact – Évaluation limitée aux projets
d’aménagement urbain situés en dehors des zones urbaines – Projet de construction d’un centre de loisirs à
Paterna
C-332/04 [2006]*
Manquement d’État – Directive 85/337/CEE telle que modifiée par la Directive 97/11/CE – Évaluation des
incidences de projets sur l’environnement – Interaction entre facteurs susceptibles d’être affectés directement ou
indirectement – Obligation de publication de la déclaration d’impact – Évaluation limitée aux projets
d’aménagement urbain situés en dehors des zones urbaines – Projet de construction d’un centre de loisirs à
Paterna
C-508/03 [2006]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Admissibility - Subject-matter of the case - Jurisdiction of national
courts - Action devoid of purpose - Legal certainty and legitimate expectations of developers - Directive
85/337/EEC - Assessment of the effects of certain projects on the environment - White City development project Crystal Palace development project - Projects falling within Annex II to Directive 85/337 - Obligation to assess
projects likely to have significant effects on the environment - Burden of proof - Transposition of Directive 85/337
into national law - Grant of consent comprising more than one stage
C-290/03 [2006]*
Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain projects on the environment - Crystal Palace
development project - Projects falling within Annex II to Directive 85/337 - Grant of consent comprising more than
one stage
C-121/03 [2005]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Directives 75/442/EEC and 91/156/EEC - Meaning of "waste' Directives 85/337/EEC and 97/11/EC - Assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment - Directive 80/68/EEC - Protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous
substances - Directive 80/778/EEC - Quality of water intended for human consumption
C-83/03 [2005]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Environment - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of
projects on the environment - Construction of a marina at Fossacesia
C-416/02 [2005]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Directives 75/442/EEC and 91/156/EEC - Meaning of "waste" Directives 85/337/EEC and 97/11/EC - Assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment - Directive 80/68/EEC - Protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous
substances - Directive 91/271/EEC - Urban waste-water treatment - Directive 91/676/EEC - Protection of waters
against pollution caused by nitrates from agricultural sources - Pollution caused by a pig farm
C-201/02 [2004]*
Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain projects on the environment - National measure
granting consent for mining operations without an environmental impact assessment being carried out - Direct
effect of directives - Triangular situation
C-87/02 [2004]*
Failure by a Member State to fulfil obligations - Environment - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of
certain public and private projects - Project "Lotto zero'.
C-227/01 [2004]*
Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain public
and private projects on the environment - Incorrect implementation - Project for a Valencia-Tarragona railway
line, Las Palmas-Oropesa section
C-474/99 [2002]*
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Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment - Incomplete transposition
C-287/98 [2000]*
Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand Duchy of Luxemburg.
Environment - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain public and private projects - Specific act
of national legislation - Effect of the directive.
C-435/97 [1999]*
Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand Duchy of Luxemburg.
Environment - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain public and private projects - Specific act
of national legislation - Effect of the directive.
C-392/96 [1999]*
Environment - Directive 85/337/EEC - Assessment of the effects of certain public or private projects - Setting of
thresholds
C-81/96 [1998]*
Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. Council Directive 85/337/EEC - New consent for
a zoning plan
C-301/95 [1998]*
Failure of a Member State to fulfil its obligations - Incorrect transposition of Directive 85/337/EEC
C-72/95 [1996]*
Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. Environment - Directive 85/337/EEC Assessment of the effects of certain public and private projects
C-133/94 [1996]*
Assessment of the effects of certain projects on the environment - Council Directive 85/337/EEC
C-431/92 [1995]*
Failure to fulfil obligations - Failure by public authorities to apply a directive which has not yet been transposed Council Directaiave 85/337/EEC - Assessment of the effects of projects on the environment - Großkrotzenburg
thermal power station - Consent for the construction of a new block
C-396/92 [1994]*
Reference for a preliminary ruling: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germany. Council Directive 85/337/EEC National transitional rules
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Vedlegg 5. Gjennomgang av EUs policy-dokumenter om direktivene
1. Metode og struktur
I EU-retten er det etablert system for evaluering og revidering av gjeldende direktiver. Etter plandirektivet art 12(3) skal
kommisjonen rapportere på «the application and effectiveness» av direktivet, også med tanke på å foreslå behov for
endringer. Det er nærleggende å se på direktivendringer i lys av evalueringer, for å få et klarere bilde av hva som har
motivert lovgiver. I det følgende går vi derfor inn på sentrale dokumenter i denne prosessen, og har studert dem med
sikte på å finne analyser og uttalelser om spørsmål knyttet til de problemstillingene som er skissert ovenfor.
Når gjennomgangen her er bygd på tidskronologi, er det gjort for å speile at det over tid skjer en utvikling i «dialog»
mellom EU-lovgiver, Kommisjonen og Domstolen. Bakgrunnen for gjeldende rett, og forståelsen av hvor vi står i dag,
kommer dermed best fram på denne måten.
De sentrale dokumentene vi har studert nærmere er, nevnt i den rekkefølgen de historisk er utgitt, og med den kortformen som blir benyttet nedenfor:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

SEA guidance 2003: Commission's guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC, (2003)
Implementation of directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the
environment.112
Rapport til Kommisjonen 2005: The relationship between the EIA and SEA Directives, Imperial College London
Consultants, 2005.
Plan-evaluering 2009: Commission report - COM(2009) 469. Report from the Commission to the Council, The
European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, On
the application and effectiveness of the Directive on Strategic Environmental Assessment (Directive
2001/42/EC).
Guidance streamlining 2016: 2016/C 273/01 Commission guidance document on streamlining environmental
assessments conducted under Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive (Directive
2011/92/EU of the European Parliament and of the Council, as amended by Directive 2014/52/EU).
Plan-evaluering 2017: Commission report - COM(2017) 234. Rapport fra Kommissionen til Rådet og EuropaParlamentet i henhold til artikel 12, stk. 3, i direktiv 2001/42/EF visse planer og programmers indvirkning på
miljøet.
Plan-REFIT evaluering 2019: Commission staff working document evaluation of the Directive 2001/42/EC on
the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, SWD(2019) 414 final.

2. SEA guidance 2003
SEA guidance 2003 omhandler blant annet tolkningen av artikkel 11(2), og uttaler følgende i avsnitt 9.13-9.15:
[W]here environmental assessment is required by the Directive and by other Community law, both sets of
requirements apply cumulatively. It would be absurd if this meant that two essentially similar assessments had
to be carried out on the same proposal and, in order to avoid such duplication, Article 11(2) of the Directive
allows Member States to provide co-ordinated or joint procedures which fulfil the requirements of the relevant
Community legislation. The first step is to find out whether Directive 2001/42/EC and other Community
provisions for environmental assessment apply at the same time (see above). Member States may then wish
to provide for an environmental assessment procedure that incorporates the requirements of both the
Directive and of the other Community legislation. …
The assessment under the EIA Directive is usually performed at a later stage of the decision making
process than that under Directive 2001/42/EC, since it deals with projects instead of plans and programmes
setting the framework for such projects. In some Member States, however, there may be overlaps between
the two directives in situations where the plan or programme comprises the development consent for a project.
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Selve dokumentet er ikke datert, men vi legger til grunn at det er fra 2003. Dette bygger på blant annet omtale av dokumentet i
andre sammenhenger, som Plan-evalueringen 2009, der dokumentet referert til i kilderegisteret som «Commission's guidance on
the implementation of Directive 2001/42/EC, (2003)».
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In these cases, to avoid a duplication of assessment, the introduction of a coordinated procedure
covering both the EIA and the SEA aspects may be desirable. The basic requirements of the EIA and the SEA
Directive are similar, taking into account the characteristic features of a project on the one hand and a plan or
programme on the other hand. Compared to the SEA Directive, the EIA Directive does not require consultation
of other authorities when there is a case by case examination (Article 4(2)), has different requirements about
notification of decisions on screenings, and has no requirements on quality or monitoring.
Retningslinjene er ikke bindende, og endrer ikke rettstilstanden som følger av direktivene.
Kommisjonen la til grunn allerede i 2003 at artikkel 11(2) kan anvendes på prosjektdirektivet. Videre er Kommisjonens
oppfatning at man ikke kan erstatte ett sett av KU-krav fra ett direktiv, med et annet sett med KU krav. Man må se på
de krav som fremkommer av regelsettene samlet, og oppfylle alle disse (kummulere).
Retningslinjene forklarer videre hvordan nasjonalstatene skal gå frem. Første steg er å fastslå om begge direktivene kan
slå inn og kreve KU for en og samme KU. 113 Er svaret at både plandirektivet og annen EU-rett setter krav til
konsekvensutredninger, kan man samle KU-kravene i en og samme prosess, og man må da kummulere krav etter begge
direktiv i prosessen.
Etter disse generelle betraktningene går man så over til en spisset drøftelse av forholdet mellom plandirektivet og
prosjektdirektivet. Denne drøftelsen fremholder likheter og ulikheter ved direktivene. Utgangspunktet er at de
grunnleggende kravene i direktivene er like («similar»), men at det er noen viktige forskjeller, og at ulikhetene i
direktivenes anvendelsesområder gjør at det også er viktige forskjeller: «Compared to the SEA Directive, the EIA
Directive does not require consultation of other authorities when there is a case by case examination (Article 4(2)),
has different requirements about notification of decisions on screenings, and has no requirements on quality
or monitoring.» Ved å fremheve forskjeller mellom direktivene, som plandirektivets krav til to høringsrunder, får man
også illustrert hva som må komme som kumulative tilleggskrav som følge av plan/prosjektdirektivet, dersom man velger
å forene prosedyrene etter begge direktiv.

3. Rapport til Kommisjonen 2005
Rapporten, som er utarbeidet for Kommisjonen av et konsulentselskap, er en studie av forholdet mellom plan- og
prosjektdirektivet. Formålet med studien er å identifisere og utforske de potensielle områdene for overlapp mellom
direktivene i de daværende 15 medlemsstatene. Metoden som ble lagt til grunn er en kombinasjon av brede
litteraturstudier,114 et spørreskjema til eksperter i medlemsstatene, akademikere, forvaltere av regelverket og NGO`er,
samt intervju. Man gikk særlig i dybden på studier av visse land (case study countries), for å studere og vurdere konkrete
situasjoner i nasjonal rett som kan gi opphav til problemer knyttet til overlapping mellom direktivene.
I oppsummeringen i rapporten er områder som særlig blir vurdert som potensielle for overlapp mellom direktivene,
omtalt som:
-

Situasjoner der store prosjekt består av under-prosjekt («sub-projects»), eller er av en slik skala at de har mer
enn bare lokale virkninger.
Prosjektforslag som krever endring av arealbruksplaner (som vil kreve strategisk KU) før utbygger kan søke om
tillatelse til prosjektet («development consent») og gjennomføre prosjekt KU.
Planer og programmer som, når de er vedtatt, eller endret, setter bindende krav til den etterfølgende tillatelsen
av prosjektet, dvs. der en utbygger i ettertid søker om tillatelse som oppfyller disse kravene, slik at tillatelse da
må gis.

Det blir pekt på at slike overlappende situasjoner skaper forvirring i nasjonalstatene knyttet til hvordan man skal
definere den aktuelle handlingen, dersom handlingen oppfyller kriteriene for å kreve KU under enten det ene eller begge
direktivene. Medlemsstatene ser særlig ut til å prøve å finne måter å løse situasjoner med overlapp, der prosjekt-KU
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Dette er utførlig analysert i det neste dokument, Rapport til Kommisjonen 2005, se punkt 3.
Samtidig som det pekes på at det er snaut med litteratur som direkte og eksplisitt er knyttet til det rettslige forholdet mellom
direktivene, s 3.
114
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tidligere, før plandirektivet ble vedtatt, var brukt på visse planer og programmer. En annen situasjoner der visse
prosjekter nå er gjenstand for både plan- og prosjekt-KU, f.eks. særlig store eller komplekse prosjekt, kan det i nasjonal
rett være utviklet parallelle prosedyrer der plan-KU operer parallelt med prosjekt-KU, eller felles prosedyrer der man
møter kravene etter begge direktivene samtidig. Rapporten legger til grunn at i situasjoner der begge direktivene
gjelder, må statene «ensure they meet the requirements of both Directives… Applying either EIA or SEA is unlikely to be
legally sufficient in such cases.»115
Rapporten gir, etter presentasjonene av landsstudier, spørreundersøkelser og intervju, en rekke anbefalinger for
hvordan man kan gå frem. Anbefalingene er ikke utformet som konkrete forslag til utfyllende regler, men fremkommer
gjennom å vise til hvordan, presumtivt med godt resultat, visse medlemsstater alt har tilnærmet seg problemet.
Anbefalingene er knyttet til kort, mellomlang og lang sikt. På kort sikt er det anbefalt:
1) Medlemsstatene bør vurdere hvorvidt koordinerte, parallelle eller samordnede KU-prosedyrer er mulig og
/eller passende.116
2) Der medlemsstatene står overfor å enten å i) erstatte prosjekt-KU med plan-KU, eller ii) bruke prosjekt-KU på
planer/programmer, bør de nøye vurdere hvordan kravene etter begge direktivene skal tilfredsstilles dersom
gjenstanden for KU «meets the screening criteria for both Directives». Under i) må man være nøye for å hindre
risiko for å bryte kravene etter prosjektdirektivet dersom kun plan-KU blir gjennomført, dvs der et prosjekt
ellers ville kunnet kreve prosjekt-KU. Under ii) er det usannsynlig at tidligere prosjekt-KU krav rettslig vil
samsvare med plandirektivet, hva angår av både alternativvurderinger, konsultasjon, kumulative virkninger og
overvåking. «Enhancements may need to be made to the EIA process in such circumstances, effectively to
create joint EIA/SEA procedure.»117
3) Medlemsstatene bør undersøke mulige hull mellom direktivene og vurdere hvorvidt og hvordan slike hull bør
tettes «to ensure that likely significant effects on the environemnt are considered at the most appropriate level
of assessment.»118 Denne anbefalingen går lenger enn direktivkravene.
4) En siste anbefaling knytter seg til situasjonen med overlapp, og går ut på at medlemsstatene bør avgjøre
hvordan man best kan koordinere innholdet i utredningene og beslutningsprosessen, og at man bør vurdere
om det er passende å etablere klart differensiert ansvar for ulike aspekt på ulike nivå. Man kan f.eks. la visse
typer alternativvurderinger gjøres på plannivå, og dermed tillate at prosjekt-KU er mer fokusert på virkninger
som er spesifikke for lokaliteten eller for alternative teknikker i produksjonen. Brede kumulative virkninger kan
adresseres på plannivå, slik at prosjekt-KU kan gå i dybden, og studere i detalj prosjektets egne bidrag til
betydelige kumulative virkninger, hvordan slike kan unngås, reduseres eller gjøres mindre alvorlige.
Anbefalingen er ment å særlig hindre dobbeltarbeid, fremme effektivitet, og ses som særlig viktig der ansvar
ligger til ulike myndigheter.
For anbefalinger på mellomlang sikt kan man særlig merke seg at anbefaling nr. 7 går ut på at etter at man har høstet
mer erfaring med direktivene, bør man forske videre, inkludert gjennomføre fokuserte studier av bruk av prosjekt-KU
og plan-KU på spesifikke sektorer, f.eks. byutviklingsprosjekt og transport- og energisektoren. På mellomlang og lang
sikt reiser rapporten i anbefalinger 8) og 9) spørsmålet om å forene direktivene i ett regelverk, ikke for å fjerne
miljøutredning på strategisk og prosjektnivå, men for å sikre indre konsistens i regelverket. Senere skal vi se at også
røster har tatt til orde for å forene direktivene i ett regelverk, og da med sikte på å forenkle og gjennomføre KU i én
prosess, uten at dette har fått gehør.
Det er ikke rom for å gå gjennom alle rapportens aspekter her, men noen diskusjoner er det grunn til å fremheve. I
analysen av teksten i direktivene peker rapporten på at det har vært særlig utfordrende å tolke prosjektdirektivet
vedlegg II knyttet til kategoriene 10a) «Industrial estate development projects» og b) «Urban development projects».119
Slike kategorier vil kunne være aktuelle for kommunedelplanlegging eller områdeplan etter norsk rett, og har altså vist
seg vanskelige å avgrense.
115

Rapporten s v og 76.
Figur fig 8.1 i rapporten er et flytdiagram til hjelp for medlemsstatene i denne vurderingen
117 Tabell 7.1 i rapporten gir en oversikt over «the combined key environmental information/report requirements of both
Directives”.
118 Rapporten s. vi.
119 Se s. 6.
116
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Videre pekes det på at plandirektivet legger mer vekt på å se på alternativ, sammenlignet med prosjektdirektivet (s. 7).
Teksten tolkes slik at plandirektivet artikkel 5(1) krever at «reasonable alternatives need to considered in every
environmental report» (original utheving). Det er klart at for planer som etter norsk rett kvalifiserer for plan-KU,
samtidig som de legger til rette for konkrete prosjekt, kan være utfordrende å utrede på en måte som dekker alternativvurderingskravene etter plandirektivet.
I studiene av implementering i ulike land, kan man merke seg omtalen av land som Tyskland (s 40 flg), som tilsynelatende
har et plansystem med klare paralleller til det norske plansystemet, og da kanskje særlig kommunedelplaner og
områdeplaner. Rapporten viser til at i tysk rett dekker arealplaner hele «local authority area» eller «a smaller area
(urban development plans).» Det blir pekt på at det ikke er klart om planene krever plan-KU eller prosjekt-KU, særlig de
mindre lokale planene. Rapporten observerer:
… so the Govenment has decided to establish a joint EIA/SEA-procedure which will satisfy both the
requirements of the EIA and SEA Directives in the code itself. So, for example, all assessments will require
monitoring, (because this is required by the SEA-directive), even if there is no clear SEA requirement.
Tilnærmingen her har tilsynelatende klare paraleller til den norske KU-forskriften, og måten den er strukturert knyttet
til prosess- og utredningskrav. For transportsektoren blir det pekt på at det har vært uklart om «route selection», som
vel kan minne om norske vurderinger av trasevalg, «should be treated as a plan/programme or a project» (s 41).
Konklusjonen knyttet til studiet av tysk rett, gir den tyske løsningen gode skussmål, ved å fremheve (s 42):
From a legal perspective, this approach of requiring a joint EIA/SEA procedure for land use plans and local plans
greatly reduces the risk of legal challenge; although compliance would still need to be assessed on a case by
case basis, i.e. whether the joint assessment process and documentation for a specific plan complies with both
Directives. A key issue here would be the detail of information required.
Det er videre interessant å legge merke til at studiet av svensk rett (s 47 flg). Rapporten refererer her til kritikk fra
Kommisjonen, knyttet til svensk implementering av direktivet, særlig i relasjon til såkalte «detailed development plans
… which gives the main broad permit for all the projects for which it sets criteria.» Problemet var at slike planer kun var
gjort til gjenstand for prosjekt-KU etter tidligere svensk rett. Som svar på kritikken ble svensk rett endret, slik at når en
detaljplan blir etablert, skal den oppfylle plankrav dersom planen kan få vesentlige negative miljøvirkninger, men også
prosjektkrav der planen krever det. Begge direktivene vil dermed kunne slå inn for slike planer.

4. Plan-evaluering 2009
4.1 Innledning
Evalueringen av plandirektivet skulle etter artikkel 12(3) sendes fra Kommisjonen, som den første rapporten om
direktivets anvendelse og virkning innen 21. juli 2006. Rapporten skulle gi grunnlag for å vurdere behov for endringer,
inklusive muligheten for å utvide anvendelsesområdet for direktivet til andre områder/sektorer og andre former for
planer og programmer. Men gjennomføringen av direktivet var forsinket i mange medlemsstater. Samtidig hadde man
begrenset erfaring med bruken av direktivet. Som følge av disse forholdene, samt for å kunne ta hensyn til erfaring i de
nye medlemsstater som tiltrådte EU i 2004 og 2007, kom evalueringsrapporten først i 2009.
Rapporten peker på at kun ni av de 25 medlemsstatene da hadde gjennomført direktivet innen fristen 21. juli 2006.
Kommisjonen innledet 15 saker for manglende gjennomføring, og fem medlemsstater ble til slutt dømt. Da evalueringen
kom i 2009 hadde alle medlemsstater implementert direktivet.

4.2 Prosedyren med «scoping»
I omtalen av scoping etter plandirektivet artikkel 5 og vedlegg I, viser man til utgangspunktet om at KUen fastlegger,
beskriver og vurderer de sannsynlige vesentlige virkninger av planer og programmer for miljøet samt rimelige
alternativer, alt vurdert opp mot planens eller programmets mål og geografiske dekning. Her omtales det såkalte «nullalternativet» og at det er et «formelt krav om at give en beskrivelse af situationen inden planers og programmers
gennemførelse. Medlemsstaterne har meddelt, at de har haft størst vanskelighed ved at bestemme oplysningernes
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korrekte omfang og detaljeringsgrad i vurderingen.» Ved strategisk planlegging og beskrivelse av før-situasjonen i
planområdet, byr det dermed på vanskeligheter etter nasjonal rett, knyttet til valg av detaljeringsgrad i beskrivelen.
Videre er kravet til å fastlegge «rimelige alternativer» etter artikel 5, stk. 1 i plandirektivet utfordrende. Her heter det
at:
Hensyntagen til og fastlæggelse af alternativer i miljørapporten er en af de få faktorer, der har givet problemer
i medlemsstaterne. Nogle medlemsstater har udarbejdet omfattende nationale vejledninger som støtte for
fastlæggelsen og udvælgelsen af rimelige alternativer i individuelle procedurer. De fleste medlemsstater har
imidlertid ikke fastlagt, hvordan dette burde gøres. De fleste medlemsstaters lovgivning indeholder ikke nogen
specifik definition af «rimelige alternativer» eller et antal af alternativer, der skal tages i betragtning; valget af
«rimelige alternativer» bestemmes ved en sag-for-sag-vurdering og en beslutning. Alle medlemsstater
meddeler, at «gøre ingenting»-alternativet obligatorisk skal indgå i miljørapporten.
Sitatet viser at abstraksjonsnivået i planen, og i hvilken grad planen i utgangspunktet skal spisse seg inn mot konkrete
alternativ, eller holde slike åpne, kan være vanskelig å definere i nasjonalt veiledningsmateriell. Kriteriet «rimelige
alternativer» er dermed vanskelig å presisere i nasjonalt veiledningsmateriale.

4.3 Overvåkning
Plandirektivet artikkel 10 inneholder bestemmelser om overvåkning av de vesentlige miljøvirkninger av
gjennomførelsen av planer og programmer. Siktemålet er å tidlig, etter planens realisering, å kunne identifisere
uforutsette negative virkninger av planen, og dermed være i stand til å treffe hensiktsmessige avhjelpende tiltak.
Evalueringen legger til grunn at kun et par medlemsstater i 2009 hadde meddelt at «de har fastlagt
overvågningsmetoder eller udarbejdet en national vejledning i, hvordan der fastlægges overvågningsindikatorer».
Deretter vurderer man det slik at «[m]anglen på hensigtsmæssig national vejledning kan rejse spørgsmålet om effektiv
gennemførelse af overvågningsbestemmelserne i visse medlemsstater».

4.4 Forholdet til annen EU-lovgivning og -politikk
I evalueringen viser man til plandirektivet artikkel 11. Her er det som vist adgang for medlemsstatene til å fastsett
«koordinerede eller fælles procedurer» i situasjoner der det er krav om KU både etter plandirektivet og
prosjektdirektivet. I 2009 hadde kun få medlemsstater meddelt at de hadde utarbeidet veiledning i koordinering av eller
felles prosedyrer for planutredning.
For forholdet til prosjektdirektivet mer konkret, omtales dette i evalueringen pkt 4.1. Igjen peker man på at direktivene
supplerer hverandre, ved at prosjekt-KU kommer etter plan-KU. Plan-KU «foregår tidligt og fastlægger de bedste
valgmuligheder på et tidligt stadie i planlægningen, og [prosjekt-KU] foregår senere, når det på et senere stadie drejer
sig om egentlige projekter.» Videre fremholder man at «[i] teorien skulle der ikke være mulighed for overlapning. Der
er imidlertid fundet forskellige områder med mulig overlapning i anvendelsen af de to direktiver.»
I omtalen av områder der overlapping kan oppstå, viser man til at det kan bygge på at «grænserne mellem definitionen
af en plan, et program eller et projekt ikke altid tydelig, og derfor kan der herske nogen tvivl om, hvorvidt "emnet" for
vurderingen opfylder kriterierne for krav om anvendelse af enten [prosjekt-] eller [plan]direktivet eller dem begge.»
Man peker videre på at definisjonene av noen av prosjektkategoriene i prosjektdirektivet vedlegg II i forbindelse med
arealbruksendringer ikke alltid er tydelige, og «det kunne forårsage forvirring» med krav til strategisk KU. Igjen ser vi at
det er vedlegg II i prosjektdirektivet, i forbindelse med arealbruksplanlegging, som blir oppfattet som utfordrende.
Videre er det liten erfaring med å etablere gode system for å håndtere overlappende prosedyrer, og medlemsstatene
har valgt «forskellige tilgange til at løse eventuelle mangler forårsaget af overlappende procedurer; disse tilgange
spænder fra fælles procedurer i specifikke tilfælde til uformel koordinering mellem de kompetente myndigheder.
Mange medlemsstater finder imidlertid ofte, at de ikke har tilstrækkelig erfaring til at bestemme og vurdere eventuelle
overlapningsspørgsmål ordentligt.»
Det vises til at medlemsstatene har fremhevet behovet for koordinering. Samtidig er det stadig slik, «at mekanismerne
og værktøjerne ikke altid udarbejdes og afprøves ordentligt. Det kunne gøres ved hjælp af vejledninger, der udarbejdes
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i samarbejde med medlemsstaterne.» Veiledningmateriell fra Kommisjonen, utarbeidet i samarbeid med
medlemsstatene, er deretter foreslått som en mulig tilnærming. Behovet for bedre koordinering mellom direktivene og
avklaring av problematiske prosjektkategorier etter prosjektdirektivet vedlegg II, blir fremhevet. Man kommer også inn
på diskusjonen om å slå sammen direktivene:
Det kunne overvejes at slå [prosjekt]- og [plan]direktivet sammen for at tydeliggøre det indbyrdes forhold
mellem dem og øge deres komplementaritet og effektivitet gennem en holistisk miljøvurderingsproces.
Medens dette for nogle kunne forekomme en attraktiv løsning, anbefalede meget få medlemsstater at slå de
to direktiver sammen; de understregede, at processerne burde forblive fuldstændig adskilte, fordi de to
direktiver supplerer hinanden og behandler forskellige stadier og processer. I betragtning heraf og af den
begrænsede erfaring med anvendelsen af [plan]direktivet forekommer det ikke hensigtsmæssigt at
sammenlægge de to processer på nuværende tidspunkt. Der kan på nuværende stadie opnås bedre
koordinering og sammenhæng ved at korrigere uoverensstemmelserne mellem de to direktivers bestemmelser
og ved at tydeliggøre definitionerne af problematiske projektkategorier i [prosjekt]direktivet ved at ændre det
sidstnævnte og/eller ved at udarbejde en vejledning som beskrevet ovenfor.

4.5 Klimaendringer
Klimaendringer er vist til, ved siden av tap av biodiversitet, som særlig utfordrende å få plassert inn i systemene for
utredning av miljøvirkninger. Det er fremhevet i evalueringen som «et væsentligt problem for mange medlemsstater,
at der ikke findes nogen veletableret metode til bestemmelse af virkninger». Mangel på metodikk medfører at
klimaendringsspørsmål i plan-KU behandles «på sag-for-sag-basis, og hovedsagelig i forbindelse med planer og
programmer med mulige væsentlige virkninger for klimaet, såsom planer og programmer vedrørende energi eller
transport». Samtidig peker rapporten på tendensen til større oppmerksomhet om klima også i annet planarbeid:
Nogle medlemsstater udvikler specifikke metoder til at måle visse planer og programmers potentielle
drivhusgasemissioner, medens andre sætter målet «CO2-neutralitet» (dvs. gennemførelsen af planer og
programmer må ikke føre til en forøgelse af drivhusgasemissioner) eller fastsætter virkninger for klimaændringer i form af en forventet reduktion af drivhusgasemissioner.
Endelig peker man på behovet for å utarbeide veiledninger for innarbeideles av klimavurderinger i strategisk KU.

4.6 Virkninger av direktivet, forbedringsmuligheter, konklusjoner
Rapporten viser til at de fleste medlemsstater nevnte at direktivet har medvirket til tilretteleggelse av og struktur i hele
planleggningsprosedyren, og særlig at «de formelle krav om høring af miljømyndighederne og offentligheden ført til
større gennemsigtighed i planlægningsprocedurerne.» For spørsmålet om innholdet i planer, hadde de fleste
medlemsstater meddelt at plan-KU «i mange tilfælde ændrede indholdet af planer og programmer, men erfaringerne i
denne henseende er forskellige.»
Et spørsmål knytter seg til investeringsvirkgninger, og her var tilbakemeldingene generelt at plan-KU «ikke ændrede de
væsentligste mål eller finansieringsallokeringen blandt finansieringsmålene; det, [plan-KU] ændrede, var bestemte
finansieringsmål, -ordninger eller -kriterier.» For innholdet i plan, blir det fremhevet at for et «betydeligt antal blandt
de største nationale planer» så hadde plan-KU «en betydelig indflydelse på planernes indhold, herunder udvælgelse af
alternativer eller indarbejdelse af vigtige forslag». For innholdet i planer ellers, rapporterte størstedelen av
medlemsstaterne
at planers og programmers indhold gradvis ændres som følge af den fremadskridende proces med
gennemførelsen af [plan-KU] parallelt med udarbejdelsen af planer og programmer. De nævnte specifikt, at de
bekostelige afhjælpende foranstaltninger, der tidligere måtte gennemføres, nu kunne være overflødige som
en direkte konsekvens af den tidlige inddragelse af miljøhensyn i planer og programmer.
Et resultat av plan-KU er dermed mindre behov for avhjelpende tiltak knyttet til prosjekt, fordi planen blir et bedre
hjelpemiddel for å vurdere og unngå mulige negative virkninger. Andre positive sider medlemsstatene fremhevet ved
direktivet, var (pkt 6.3.) at deltagelse og høring av relevante offentlige myndigheter letter og styrker samarbeidet
mellom de forskjelliges myndigheter (planlegnings-, miljø- og helsemyndigheder). Andre resultater er større åpenhet i
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beslutningsprosesser takket være deltagelse av flere samfunnsaktører, og bedre samsvar med kravene i den relevante
miljøpolitikken.
I omtalen av mulige endringer eller forbedringer av direktivet, tar man opp spørsmålet om å utvide virkeområdet for
plandirektivet til visse politikker og lovforslag. Denne diskusjonen kommer også opp senere, og har vist seg å være et
omstridt punkt blant medlemsstatene. Endelig fremhevet noen medlemsstater behovet for ytterligerre veiledning,
navnlig med hensyn til fortolkningen af visse nøglebegreber i direktivet (screeningkriterier, bestemmelse af
alternativer, koordineringsmekanismer og/eller fælles procedurer for opfyldelse af kravene om vurdering i
henhold til andre direktiver, specifik vejledning i forholdet mellem SMV og VVM). EU-vejledning i overvejelse
af bedre integrering af klimaændrings- og biodiversitetsaspekter i SMV kunne udarbejdes af Kommissionen i
samarbejde med medlemsstaterne. [En slik veiledning er senere utarbeidet. 120]
Konklusjonen i rapporten peker på at bruken av plandirektivet befinner seg på begynnerstadiet, «at der er behov for
yderligere erfaring, før det kan afgøres, om direktivet burde ændres og i givet fald, hvordan det burde gøres», og at
medlemsstatene later til å foretrekke stabile lovkrav slik at ordningene for plan-KU og prosessene kan falle på plass.

5. Prosjektdirektivets «guidance on streamlining» 2016
Prosjektdirektivet artikkel 2(3) femte ledd foreskriver at Kommisjonen skal «provide guidance» om koordinerte eller
felles prosedyrer knyttet til prosjektdirektivet og visse Natura 2000-relaterte direktiv. Disse retningslinjene kom i
2016.121 Selv om fokuset er felles eller koordinerte prosedyrer for prosjektdirektivet og Natura 2000, har visse sider av
teksten overføringsverdi for forholdet mellom plan- og prosjektdirektivet. Følgende generelle uttalelse om formålet er
relevant:
The purpose of streamlining is to establish a flexible, comprehensive approach to assessment that can be
tailored to each project without compromising the environmental objectives or implications of individual
assessments. The streamlining approach helps the developer consider the applicable assessments, the
authorities to be involved and the consultation process. This helps avoid duplication of assessments and delays
in conducting them [vår uthevelse].
Retningslinjene fremhever effektivitet og forutsigbarhet for private aktører. Etter å ha pekt på prosjektdirektivets formål
knyttet til miljø, fremhever Kommisjonen at prosjekt-KU «also improves the business certainty in the interest of public
and private investment, in line with the principles of Better Regulation.» Det blir vist til at EU-retten iblant kan kreve
flere KUer for ett og samme prosjekt, og selv om de hver for seg har til mål å maksimere miljøinteresser av ulik karakter,
kan en rekke krav om parallelle utredninger for ett og samme prosjekt lede til forsinkelser, diskrepans og administrativ
usikkerhet knyttet til operasjonaliseringen av kravene, foruten økte administrative kostnader. Vi ser med andre ord et
fokus på forenkling, effektivisering og klargjøring, etter det som kan hevdes å være år med en økning i produksjonen av
utredningskrav fra EU sin side, krav som samlet ikke fremstår som godt samordnet.
Kommisjonen er tydelig på at det i utgangspunktet er to prosedyrer for å strømlinjeforme utredninger av prosjekt som
er gjenstand for utredning under prosjektdirektivet og under annen EU lovgivning: «They are:(i) the joint procedure;
and(ii) the coordinated procedure.» I forlengelsen fremstår dette skillet likevel ikke absolutt; «Either one or both
combined can be applied to a project or type of project» (vår uthevelse). Videre utdypes at:
Coordinating or joining the environmental assessment procedures applied to a project, so as to avoid overlaps
and redundancy, while also taking full advantage of synergies and minimising the time needed for
authorisation, is known as “streamlining”. The Member States can introduce coordinated and/or joint
procedures that meet the requirements of the directives concerned, taking into account the specific
arrangements they require.
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Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment (03/2013).
2016/C 273/01 Commission notice — Commission guidance document on streamlining environmental assessments conducted
under Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the
Council, as amended by Directive 2014/52/EU).
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Igjen ser vi at det blir fremhevet at direktivkravene i slike prosedyrer må kumuleres, jf. «the requirements of the
directives concerned».
Deretter går man nærmere inn på hva «felles prosedyre» innebærer: «Member States arrange a single assessment of
the environmental impact of a given project.» Man forener dermed i en og samme prosess to direktiv sine krav, (med
mindre det fremgår av annen EU-regulering at det ikke er adgang til dette). Videre fremheves det at i en «single
assessment, conducted in accordance with the EIA Directive, replaces multiple assessments of a given project. The single
assessment ensures that the project is compliant with the applicable acquis.»
En «koordinert prosedyre» innebærer at: «Member States designate an authority to coordinate the various assessments
of a project's environmental impact» (med mindre det fremgår av annen EU-regulering at det ikke er adgang til dette).
Having a single point of contact responsible for all environmental assessments can improve clarity and
efficiency for developers and administration alike, and provide guidance throughout the procedure. The
designated administrative body plays a central role in coordination and ensures that the environmental
assessments run smoothly. Member States can choose different approaches to applying each procedure. Some
have already introduced coordinated and/or joint procedures as referred to in Article 2(3) of the EIA Directive.
Det er også interessant å notere seg at Kommisjonen ser det som en plikt til å gjennomføre art 2(3):
It is a Member State's duty to ensure the transposition and implementation of the Article 2(3) including by
introducing certain modifications in its national legislation. To this end, if a Member State opts for a joint
procedure, it would be appropriate to provide for a single assessment of the environmental impacts of a
particular project. If a Member State opts for a coordinated procedure, it would be appropriate to designate
an authority for coordinating the individual assessments.
Man peker på at i hvilken utstrekning medlemsstatene trenger å endre nasjonal rett, avhenger av i hvilken grad de har
inkorporert kravene om KU i eksisterende prosedyrer for tillatelse av prosjekt. Det er ikke plikt til koordinering mellom
prosjektdirektivet og plandirektivet, her brukes uttrykket «may provide».

6. Plandirektiv-evaluering 2017
I Kommisjonens evaluering av plandirektivet fra 2017 er forholdet mellom plan- og prosjektdirektivet kommentert på i
pkt. 3. Her framhever man at plandirektivet har en «eksplicit forbindelse til» prosjektdirektivet, men at det også henger
tett sammen med andre direktiv, og peker på den direktivfastsatte adgangen etter artikkel 11 til å fastsette
koordinerende eller felles prosedyrer med «henblik på at undgå dobbeltvurdering.»
Om forholdet mellom plan- og prosjektdirektivene skriver Kommisjonen i pkt 3:
I artikel 11, stk. 2, hedder det, at den strategiske miljøvurderingsprocedure skal gennemføres uanset andre
krav i henhold til [prosjektdirektivet] eller anden EU-lovgivning. I retspraksis ved Domstolen [notetekst: C295/10, præmis 58-63] anerkendes det, at den miljøvurdering, der foretages i henhold til [prosjektdirektivet],
skal foretages uanset de specifikke krav i direktivet, og at man derfor ikke kan fritages for pligten til at foretage
en miljøvurdering i henhold til direktivet, hvis dette er nødvendigt for at overholde de miljømæssige aspekter,
der er specifikke for dette direktiv. Desuden har Domstolen bekræftet, at der er forskelle mellem procedurerne
for miljøvurdering og strategisk miljøvurdering af en række forskellige årsager. Derfor skal kravene i begge
direktiver overholdes samtidig [notetekst: Idem, C-295/10, præmis 61-63].
Synspunktene som bli framhevet her, og som støttes av EU-domstolen sin praksis, er dermed at direktivkravene
kumuleres. Deretter kommer man tilbake til det som har vært en gjenganger i tidligere dokumenter der det er tale om
arealbruksplanlegging, nemlig problemet med å identifisere hvilke direktiv som gjelder for situasjonen:
I praksis har det vist sig, at skillelinjerne mellem de to procedurer ikke altid er klare og har tendens til at
overlappe hinanden, navnlig med hensyn til planer, programmer eller projekter vedrørende arealanvendelse
og/eller fysisk planlægning. Dette skyldes, at denne type planer, programmer eller projekter kan have
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kendetegn, der både gælder for planer og programmer og et projekt. Planer vedrørende arealanvendelse
og/eller fysisk planlægning er de planer og programmer, der oftest er omfattet af den strategiske
miljøvurderingsprocedure. Ved sådanne vurderingsprocedurer er det vigtigt at sikre overholdelsen af både
[plan- og prosjektdirektivet], navnlig når medlemsstaterne har valgt koordinerede procedurer.
Koordinerte prosedyrer er som vist der man ikke forener prosedyrene i en prosess, men der medlemsstatene «designate
an authority to coordinate the various assessments of a project's environmental impact.» Det er ikke utdypet hvorfor
det er særlig viktig (jr. «navnlig») å sikre overholdelse ved koordinerte prosedyrer, om det skulle være viktigere enn ved
«joint»/felles prosedyrer. Trolig sikter man her til både koordinerte og felles prosedyrer. Det er ved denne
samordningen av ulike direktiv man risiker å overse elementer i f.eks. plandirektivet, fordi fokuset blir på tilsvarende
element i prosjektdirektivet.
Det fremheves også at det å velge felles eller koordinerte prosedyrer er «omfattet af medlemsstaternes skønsbeføjelser
[notetekst: Idem, C-295/10 præmis 65], og kun 10 medlemsstater har valgt fælles eller koordinerede procedurer i deres
nationale lovgivning.»
Om alternativ-vurderinger fremgår det i pkt 5 at mange medlemsstater
har bemærket, at det er mere sandsynligt, at den strategiske miljøvurderingsprocedure vil påvirke mindre
planer og programmer på regionalt niveau (f.eks. arealanvendelse) snarere end nationale planer og
programmer, hvor de strategiske beslutninger ofte træffes på politisk niveau, og hvor der er begrænset
mulighed for, at disse ændres efter den strategiske miljøvurderingsprocedure. De fleste medlemsstater har
f.eks. erkendt, at en ordentlig overvejelse af alternativerne kan påvirke indholdet af planer og programmer,
men i praksis er alternativerne hovedsagelig fokuseret på at nedbringe eller afhjælpe de negative virkninger.
Men sådanne foranstaltninger kan også bidrage effektivt til at sikre beskyttelsen af miljøet.
Problemet med å få til gode og reelle arealbruksalternativ i strategisk plan er dermed utbredt.

7. Plandirektiv REFIT-evaluering 2019
REFIT-evalueringen har et noe annet fokus sammenlignet med tradisjonelle evalueringer. Ovenfor så vi at 2016retningslinjene for prosjektdirektivet henviste til forutberegnelighet for private aktører av hensyn til offentlige og
private investeringer «in line with the principles of Better Regulation.» Disse prinsippene er utviklet i Kommisjonens
REFIT-program – The European Commission's regulatory fitness and performance, lansert i 2012. I 2018 ble
miljøregulering lagt til som høysete prioritet i REFIT.122
Evalueringen studerer i hvilken grad plandirektivet «is fit for purpose.» Man ser på hva som virker og hva som kan
forbedres, «the extent to which the objectives of the Directive have been achieved and why some elements or features
are successful or not.» Evalueringen vurderer funksjonen til direktivet opp mot fem standard evalueringskriterier;
«effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value» samt «lessons learned.» Det utføres ikke
inngående analyser av direktivet. Evalueringen er basert på omfattende spørreundersøkelser og konsultasjoner.
I rapporten er det verdt å merke seg uttalelser knyttet til plandirektivet art 3(2) og definisjonen der av planer og
program. Det er fremhevet at EU-domstolen «favours a broad interpretation of the key concepts governing the
application of the SEA Directive», og at domstolen fokuserer på det overordnede målet med direktivet, dvs. «ensuring
that measures likely to have significant environmental effects are subject to an environmental assessment»
(s. 12, med videre henvisning til EU-domstolens praksis).
Deretter kommer man inn på planer og program som er KU-pliktige etter ulike regelsett i EU, og legger til grunn at:
In order to avoid the same plan being subject to several environmental assessments and provided that an
environmental assessment was previously carried out, no new assessment is required for a plan or programme
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which falls within a hierarchy of acts whose environmental effects have been assessed, and as long as it may
reasonably be considered that the interests which the SEA Directive is designed to protect have been taken
into account sufficiently within that framework.
Uttalelsene fra Kommisjonen må her kunne forstås slik at planprosesser ikke nødvendigvis trenger underkastes planKU. Er miljøvirkningene av planen alt utredet under ett regelsett en gang, og «it may reasonably be considered that the
interests which the SEA Directive is designed to protect have been taken into account sufficiently», er det ikke krav om
å foreta en ny plan-KU. Som grunnlag for dette, vises det til EU-domstolens avgjørelse i sak C-43/18, avsnitt 72 og 73.
Evalueringen ser også på situasjonen der det skal gjennomføres både plan- og prosjekt-KU, og legger til grunn at «there
are opportunities for synergies» (s 44). Det blir pekt på potensialet for å forbedre tempo, effektivitet og kvalitet ved å
planlegge utredninger i en tidlig fase av prosjektet: «Throughout the early development phase of plans, programmes
and projects, authorities and project promoters should ideally identify the type of environmental assessment and the
point at which it should take place.» Deretter kommenterer man på potensialet for informasjonsflyt fra en utredning til
en annen:
Information from one assessment can be used for another. Article 4(5) of the EIA Directive, as amended,
requires competent authorities to take into account the assessment of environmental impacts carried out
under other EU legislation, including the SEA Directive, during the EIA screening phase. Similarly, under Article
5(1) of the EIA Directive, as amended, developers must take into account the available results from other
relevant assessments required by EU law, including the SEA Directive, when preparing the environmental
impact report, in a bid to avoiding duplicate assessments. To support synergies, Article 5(3) of the SEA Directive
allows for the use of relevant information from other EU legislation – including the EIA Directive – in the
preparation of the environmental report. Sharing information not only reduces the potential for duplication
and improves efficiency, but also supports better quality assessments under each Directive. Where a project
falls within the framework of an earlier plan or programme that was subject to an SEA, the EIA for the project
can take into account the strategic analysis from that earlier assessment.
Evalueringen går videre inn på situasjoner som utløser krav til både plan- og prosjekt-KU (s 43 flg). Her slår man fast at
å utføre en utrednineg under plandirektivet:
… does not negate the requirement for an assessment under the EIA Directive. This is established by Article
11(1) of the SEA Directive, which specifies that an environmental assessment carried out under this Directive
is without prejudice to any requirements under the EIA Directive (or under any other EU law). … The
CJEU has confirmed that the application of the EIA ‘does not dispense with the obligation to carry out such an
assessment under Directive 2001/42’.Where both assessments must be carried out, there are opportunities
for synergies.123
Evalueringen peker på situasjoner det det kan oppstå overlapp mellom direktivene, ved at begge slår inn for en og
samme prosess (s 45-46):
Stakeholders in interviews and in response to the targeted consultation questionnaire reported that Member
State legislation on the screening or definition of plans/programmes can sometimes result in duplicate EIA and
SEA procedures. Overlaps appear to be a particular issue in spatial planning, as some countries’ spatial plans
also include projects, thus fall within the scope of both assessments. Again, a number or stakeholders
specifically noted that duplication and overlap can be avoided through joint or coordinated procedures at
Member State level.
Situasjonene med at direktivkravene overlapper er således ikke ukjent, og kan håndteres. Deretter peker man på en
situasjon som kan minne om norske områdereguleringer:
Some interviewees also referred to specific cases where SEAs may be carried out for a document that is titled
a ‘plan’ but which may not necessarily merit an SEA. They also pointed to national legislation that requires EIA
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for changes to spatial plans over a particular (area) threshold, resulting in both an SEA and an EIA being
conducted for the same plan.
Videre var det aktører som pekte på at forskjellen mellom de to typene KU:
… was unclear or not well understood, potentially leading to overlaps in the scope of assessments …[and that]
… [p]ractitioners in a number of Member States similarly observed that the distinction between EIA and SEA is
not always well understood, potentially resulting in overlaps or poor-quality SEAs that miss opportunities to
achieve synergies with EIA. Some stakeholders commented that where the distinction between SEA and EIA is
not well understood, the SEA and EIA are often essentially the same document. There are a number of
opportunities to achieve synergies between the application of the EIA and SEA Directives in practice. This was
an important factor contributing to the effectiveness of the Directive. Experience implementing the Directives
has shown that the SEA Directive provides a good mechanism for identifying possible gaps that may appear in
assessing ‘down-stream’ environmental impacts, for example, the cumulative impacts of projects and potential
alternatives. The synergies between the two Directives include the use of data in assessments under both SEA
and EIA (Article 5(3) SEA Directive and Article 5(1) EIA Directive), and the potential to use a tiered process,
under which the SEA provides a strategic framework for projects later subject to EIA. A significant number of
stakeholder responses pointed to these synergies, noting that tiering can benefit the EIA process, as the earlier
SEA can help to ensure a sound strategic basis for a project. This minimises the distraction of political or
strategic issues that are outside the scope of the project and helps the EIA to focus specifically on the
environmental impacts at the project level. The SEA can also help to highlight the key environmental issues to
be considered in the EIA and generate data for use in project level assessments.
Igjen blir det pekt på diskusjonen som visse aktører spiller inn, om å slå sammen direktivene, men her blir det lagt til
grunn:
… it should be recalled that the two assessments differ for a number or reasons. They apply to different levels
of decision making, i.e. plan, programme and project, respectively and the one assessment cannot dispense
the obligation to carry out the other, according to the CJEU case law. This is why such an option was discarded
when revising the EIA Directive.
En sammenslåing av direktivene ser dermed ut til å være lite aktuelt.
I evalueringens oppsummering fremgår det at et sentralt spørsmål for framtiden er «the scope and purpose of the SEA
Directive.» Det blir pekt på at mens visse aktører favoriserer «a broader and more strategic application of the Directive,
others have abstained from acknowledging its merits when applied to high level planning and would prefer to see it
applied at a lower level.» Denne diskusjonen om hvor strategisk plan-KU i fremtiden bør være, ser ut til å vare ved.
Rapporten peker på en skillelinje blant aktørene (s 67-68):
The scope of the Directive is the key challenge that has emerged from the evaluation. Some stakeholders
(mainly environmental organisations, academics and practitioners) would like to see the SEA Directive applied
in a broader and more strategic manner and to tackle the global and longer term sustainability challenges the
EU now faces, such as social issues, climate change or over-population. These stakeholders consider that many
strategic decisions are not subject to any environmental assessment and that the application of SEA often starts
too late when all issues have been ‘politically’ agreed, thus leaving little space for environmental issues to be
properly considered. However, other stakeholders (mainly national authorities) do not see the merit in
assessing the environmental impact of policies or acts which are at too ‘strategic’ levels; they would prefer to
use SEA to assess environmental issues at a lower level, using traditional science-based indicators. These
stakeholders also have great concerns about the broad interpretation of the SEA Directive by the Court and
consider that the definition of ‘plans and programmes’ should be restricted. The EU Policies and most of the
related legislation are submitted to Impact Assessments to evaluate the impacts of the proposals on the
environment, economy and social aspects and the extension of the SEA implementation on them would not be
necessary. Moreover, the EU Policies and the related legislation are mainly general frameworks, which are
concretely developed by the Member States, at a subsequent stage, in programmes and plans to be assessed
under the SEA Directive.
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Ellers er det pekt på at miljøovervåkning fremdeles er et område som ser ut til å være svakt implementert i
nasjonalstatene, også understreket i tidligere evalueringer (s 27). Overvåkning skjer i tid etter planvedtaket, mens det i
dag ser ut til at strategiske planproseser «stop with the adoption of the plan.» Det blir videre pekt på at direktivet
fremstår mest effektivt for «town and country planning or land use» (artikkel 3.2(a)) «due to well-embedded processes,
practice, knowledge and better availability of guidance», og at dette er den sektoren der man har mest erfaring, gitt det
høye antallet planer og program. Plan-KU er videre generelt ansett effektivt på transport- og energisektoren, selv om
det var eksempler på det motsatte. Svak effektivitet kan også være tilfelle for skogbruk, jordbruk, turisme og
mineralutvinning «where economic and/or social interests might be emphasized», eventuelt også som følge av
manglende rettledningsmateriale på sektorene.
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