
 

 

PLANFAGLIG NETTVERKSSAMLING  
KURS OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Kommunesektorens organisasjon, KS, tilbyr sammen med Agder fylkeskommune et 
digitalt kurs om konsekvensutredninger. Kurset er utarbeidet i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet står for den praktiske gjennomføringen.  

Målgruppe: Dere som utarbeider, kommer med innspill til, behandler mm 
konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven. Rådmenn, planleggere, 
konsulenter, fylkesmannen, fylkeskommunen mm.  

Praktisk informasjon:  
Digitalt kurs går over følgende to halve dager.  

                      1.samling 21. januar kl. 8.30-12.30 

                      2.samling 3. mars kl. 8.30-12.00 

                      Påmeldte får tilsendt lenke til samlingen før 21.januar. 

Kurset er gratis. Mer informasjon og program finner dere under. 

Det gis kun veiledning mellom samlingene til offentlig ansatte. 

Påmeldingsfristen er 11. januar 2021 kl.12.00. Bruk denne lenken: 
https://response.questback.com/afk/pameldingtilkursikonsekvensutredninger 

 
Vel møtt!  
Hilsen  

Bjørg Hellem  
Bjorg.Hellem@agderfk.no 

Mobil: 95991238 

Agder fylkeskommune 

https://response.questback.com/afk/pameldingtilkursikonsekvensutredninger
mailto:Bjorg.Hellem@agderfk.no


 
Kurs om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 
Kurset dekker konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (PBL) og tar for seg de 
juridiske, planfaglige og prosessuelle/administrative oppgavene kommunene vil møte når de skal 
gjennomføre og/eller saksbehandle konsekvensutredninger. Kurset vil dekke kommunens rolle 
både som utreder av egne planer og som ansvarlig myndighet i plansaker hvor statlige etater og 
andre utarbeider konsekvensutredninger. Kurset tar også opp praktiske problemstillinger knyttet til 
konsekvensutredninger i kommunedelplaner og reguleringsplaner.   

Kurset vil gi en oversikt over regelverket om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 
og skal gi kursdeltagerne kunnskap og forståelser for hvilke krav som gjelder, når 
konsekvensutredning kreves, hvilke prosesskrav som gjelder og hvordan konsekvensutredningen 
kan og bør brukes i planprosessen.  

Faglig ansvarlig for kurset vil være siv.ark. PhD Gunnar Ridderström som er 1. amanuensis på 
Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn. Lina Frogner Orre, 
som har hovedansvaret for konsekvensutredninger i planavdelingen i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, vil bidra på kurset.  

Dere som vil delta på kurset anbefales å finne en konkret case fra egen arbeidshverdag som 
utgangspunkt for diskusjoner på kurset. Det knytter kurset mer direkte til arbeidshverdagen og 
øker nytten av kruset. Vi ønsker en kort beskrivelse av casen som sendes til kursansvarlig på 
mailadressen gunnar.ridderstrom@nmbu.no. Beskriv kort hvilken type plan eller prosjekt det dreier 
seg om (størrelse, alternativer og eventuelt temaer som er relevante å utrede), hvor i 
planprosessen planen eller prosjektet befinner seg og hvilke utfordringer dere ser knyttet til 
konsekvensutredning av planen eller prosjektet.  

Program 
  Samling 1.      21. januar 

08:30    Mulighet til å koble seg opp og teste lyd og bilde. 
09:00 Intro til kurset, presentasjonsrunde, oversikt over casene og opplegg for dagen. 
 Intro til konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven – oversikt over viktige 

prinsipper og problemstillinger + diskusjon i grupper og plenum.  
 Juridiske krav og føringer for arbeidet med konsekvensutredninger. Sammenheng med 

planbehandling, kommunens rolle som ansvarlig myndighet, prosessuelle krav m.m.  
 Drøfting av praktiske problemstillinger knyttet til casene og andre eksempler fra 

kommunene + diskusjon i grupper og plenum. 
 Planprogrammet – juridiske, planfaglige og prosessuelle forhold. Henvisning til aktuelle 

veiledere + diskusjon i grupper og plenum. 
 Oppsummering av samlingen og oversikt over temaer på neste samling. 
12:30  Slutt 
I perioden mellom samlingene vil det være mulighet for å drøfte casen med kursansvarlig. 

Samling 2.        3. mars 
08:30 Mulighet til å koble seg opp og teste lyd og bilde 
09:00   Intro til samling 2, refleksjoner siden samling 1  
 Utredningsfasen – juridiske, planfaglige og prosessuelle forhold, herunder medvirkning og 

informasjon, behandling av ulike faglige temaer m.m. + diskusjon i grupper og plenum. 
10:30 Eksempler på planprogram og konsekvensutredninger – Hvordan håndtere 

problemstillingene i praksis. 
12:00    Slutt 
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