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Svar på høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven
Det vises til Miljøverndepartementets brev av 9. september 2013, hvor forslag til endringer i planog bygningsloven er sendt ut på høring til alle landets kommuner og fylkeskommuner, med
høringsfrist 9. desember 2013.
Fylkesutvalget i Akershus behandlet i møte 9. desember 2013 forslaget til endringer i plan- og
bygningsloven, og besluttet å avgi følgende høringsuttalelse (sak FU-240/13):
Vedtak:
1. Fylkesutvalget i Akershus slutter seg til justeringer i lovverket som legger til rette for mer effektive
planprosesser lokalt og regionalt.
2. Flesteparten av de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven får konsekvenser for
plansaksbehandlingen i kommunene.
3. De foreslåtte endringene i de lovparagrafene som angår fylkeskommunen som regional
planmyndighet innebærer nyttige justeringer og presiseringer av lovteksten.
4. Fylkesutvalget har ingen innvendinger til de endringene som er foreslått i plandelen av plan- og
bygningsloven.
5. Fylkesutvalget støtter at femårsregelen i §12-4 femte ledd utvides slik at kommunen kan vedta lengre
frist enn fem år for detaljreguleringsplaner.
Den politiske behandlingen er beskrevet i saksprotokollen, som er som følger:
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 09.12.2013
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget i Akershus slutter seg til justeringer i lovverket som legger til rette for mer effektive
planprosesser lokalt og regionalt.
2. Flesteparten av de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven får konsekvenser for
plansaksbehandlingen i kommunene.
3. De foreslåtte endringene i de lovparagrafene som angår fylkeskommunen som regional
planmyndighet innebærer nyttige justeringer og presiseringer av lovteksten.
4. Fylkesutvalget har ingen innvendinger til de endringene som er foreslått i plandelen av plan- og
bygningsloven.
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Utvalgets behandling:
Representanten Tim Holmvik (H) fremmer forslag til nytt punkt 5 på vegne av H, KrF, V og Frp:
Fylkesutvalget støtter at femårsregelen i § 12-4 femte ledd utvides slik at kommunen kan vedta lengre
frist enn fem år for detaljreguleringsplaner.
Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmet tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av Frp:
Punktum erstattes av: , og forhåpentligvis en reduksjon av antall saksbehandlere.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.


Limis (Frp) forslag fikk 1 stemme og falt (Frp).



Holmviks (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget i Akershus slutter seg til justeringer i lovverket som legger til rette for mer effektive
planprosesser lokalt og regionalt.
2. Flesteparten av de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven får konsekvenser for
plansaksbehandlingen i kommunene.
3. De foreslåtte endringene i de lovparagrafene som angår fylkeskommunen som regional
planmyndighet innebærer nyttige justeringer og presiseringer av lovteksten.
4. Fylkesutvalget har ingen innvendinger til de endringene som er foreslått i plandelen av plan- og
bygningsloven.
5. Fylkesutvalget støtter at femårsregelen i §12-4 femte ledd utvides slik at kommunen kan vedta lengre
frist enn fem år for detaljreguleringsplaner.

Med vennlig hilsen

Helene Øvrelid
ass. fylkesdirektør
Jon Moxnes Steineke
rådgiver
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