
Om konsekvensutredninger 
 

«Planning in the Public Domain - From knowledge to action» (Friedmann, 2020) er tittelen på 

kjent bok innen planlegging. Den viser til kunnskapens betydning som grunnlag for 

planlegging. Hva som er kunnskap og hvordan erverves og anvendes er et bredt tema. 

I sammenheng med tematikken i denne litteraturstudien er det grunn til å minne om 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12, særlig § 8 som eksplisitt tar opp kravet om 

Kunnskapsgrunnlaget.  

 

Konsekvensutredninger (jfr Plan- og bygningslovens kapittel 14) er en systematisk måte for å 

innhente kunnskap og vurdere ex-ante mulige konsekvenser av tiltak.  
 

Konsekvensanalyser utføres i forbindelse med bestemte typer tiltak, ofte større anlegg. De 

gjennomføres imidlertid også som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel ved at 

ulike typer tiltak, som foreslåtte byggeområder – for fritidsbebyggelse, gjennomgår en 

systematisk analyse. Slike KU blir da også ofte referansegrunnlaget for senere vurderinger av 

konsekvenser knyttet til planer på reguleringsplannivå. Relevansen av dette, og hvordan det 

brukes i planlegging på reguleringsplannivå er i seg selv et viktig tema, bl.a. i forhold til 

nevnte studie av sammenhengen mellom planer på ulike nivå.  

KU-er har altså mulig stor betydning, hvilket også er påpekt på siden om fritidsboliger i 

forhold til verneområder. 

 

Likevel er det få studier av KUer og bruken av dem i forhold til fritidsbebyggelse. 

Heidenreich (2018) undersøkte bruken av naturmangfoldlovens § 8 i forbindelse med planer 

om nye fritidsboliger. Paragraf § 8 dreier seg om kunnskapsgrunnlaget for offentlige 

beslutninger. Hun konkluderte at for en tredje del av planer i områder uten tidligere 

fritidsbebyggelse så manglet det kunnskap om fritidsbebyggelsen. Av de 16 planene i 

undersøkelsen er det innhentet kunnskap om naturmangfold ved konsekvensutredning for 4 av 

16 planer. Konsekvensutredninger er største kilde til kunnskap om naturmangfold med 95 % 

av arealet som er med i undersøkelsen.  

Bråtå (upublisert, 2017) analyserte planprogrammene i forbindelse med planer der det krevdes 

KU av tiltaket, hvilket inkluderte to reguleringsplaner for fritidsboliger. Generelt viser det seg 

at opplegg for KU og rammer for organisering og medvirkning som legges i 

planprogrammene følges opp i selve arbeidet med planen. Det betyr at utformingen av 

planprogrammene er svært viktig både i forhold til det som skal eller bør med og det en ikke 

behøver å ta med i disse programmene.   
 

Saleh (2018) undersøkte in sin thesis bruken av KU i forbindelse med en reguleringsplan for 

hytter i Hol. Konklusjonen er at krav til KU i planprogrammet som tilhører den undersøkte 

planen, reflekterer den ansvarlige myndighetens ønske for videre utviklingen i området som 

realisering av denne planen ville medføre. Planprogrammet ble utformet slik at det belyste de 

spørsmålene planmyndigheten hadde ansett som viktigst i forhold til realisering av denne 

planen. KU-en har oppfylt kommunens intensjon bak utarbeidelsen av konsekvensanalysene 

som var å undersøke muligheten for realisering av planen med minst mulig skade for naturen. 

Likevel er usikkerheten i forbindelse med denne KUen ifølge forfatteren ikke tilfredsstillende 

kommunisert i saksframstillingen.  

Videre forskning kan ifølge han være å se på KU på ulikt nivå for det samme området og 

hvordan medvirkning (allmennhet og ulike aktører) kan påvirke kvaliteten på en KU.  
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