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FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN I LOV OM PLANLEGGING OG
BYGGESAKSBEHANDLING - HØRINGSSVAR
Vi viser til Miljøverndepartementets brev av 09.09.2013 vedrørende ovennevnte.
Det fremgår av brevet at formålet med endringsforslaget er å foreta enkelte rettinger
eller mindre justeringer av lovteksten for å oppnå en tydeligere og mer fleksibel
behandling av saker etter loven. Dette gjelder:





Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag
Enkelte endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger
Flere frister knyttet til behandlingen av planer
Enkelte rettinger og klargjøringer av lovteksten

Fiskeridirektoratet har ingen merknader til forslaget om endringer i bestemmelsene
om konsekvensutredninger. Til de andre forslagene har vi merknader.
E NDRING AV FEMÅRSREGELEN FOR DETALJREGULERINGER BASERT PÅ PRIVATE
PLANFORSLAG

I gjeldende bestemmelse (§ 12-4 femte ledd) er det satt frist på fem år etter vedtak av planen
til å gjennomføre et bygge- og anleggstiltak som er fremmet med bakgrunn i privat
reguleringsforslag. Departementet foreslår nå å forlenge fristen til ti år for å gjøre
bestemmelsen mer fleksibel når det gjelder spesielle situasjoner i den enkelte sak.
Fiskeridirektoratet er positiv til forslaget om å gi en åpning for å utvide fristen for å sette i
gang med tiltak dersom det er behov for det. Dette kan gi større forutsigbarhet når det gjelder
finansiering av store prosjekter og således være et viktig bidrag i samfunnsutviklingen.
T IDSFRISTER
Kortere saksbehandlingstid er et gode sett ut ifra et samfunnsmessig perspektiv. Fiskeridirektoratet
er derfor i utgangspunktet positiv til forslagene som er fremmet. Imidlertid har vi merknader til
enkelte av forslagene.
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§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet
Det foreslås at kommunen innen to uker etter kommunestyrets vedtak skal oversende
innsigelsessaken til fylkesmannen. Videre foreslås det at fylkesmannen innen fire uker etter at
saken er mottatt fra kommunen bør oversende innsigelsene til departementet.
Fiskeridirektoratet er enig i fylkesmannen gis noe lenger frist enn kommunene, men ikke at
fristen skal være veiledende.
§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Her foreslås det igjen en veiledende bestemmelse for å ivareta hensynet til en eventuell
mekling: ”Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker”.
Vi foreslår i stedet å øke saksbehandlingstiden med fire uker til 16 uker for å ivareta dette
hensynet. Dette vil være konsistent med forslaget i § 5-6.
R ETTINGER OG KLARGJØRINGER AV ENKELTE ANDRE DELER AV LOVTEKSTEN
§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver
Det fremgår av kommentaren at hensikten med endringen er å bringe lovteksten i samsvar
med hvordan merknaden i lovproposisjonen beskriver innholdet i lovteksten. Det klargjøres at
det kan gis forskrift om dette, og at forskrift ikke er nødvendig for å sette bestemmelsen i kraft
for øvrig. Det bemerkes videre at en slik forskrift nå kan bli aktuell eksempelvis når det
gjelder saker om mineralutvinning, jf mineralstrategien.
Vi tolker at hensikten med endringsforslaget er å gi mulighet for å igangsette større
sammenhengende planleggingsoppgaver uten at det må en forskrift til. Dette betyr at man
benytter de alminnelige bestemmelsene i plan- og bygningsloven for å planlegge for tema og
større områder. Vannforskriften er et eksempel på en forskrift som er lagd med bakgrunn i
denne bestemmelsen. At det lages en egen forskrift for planlegging for mineralutvinning, vil
forhåpentligvis føre til at man kan planlegge å legge denne virksomheten hvor den gjør minst
skade på naturen.

Med hilsen

Jens Christian Holm
direktør
Ragnar Sandbæk
seksjonssjef
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