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SAKSPROTOKOLL
Uttalelse til høring - Endringer i plan- og bygningsloven

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 17.12.2013 sak 162/13
Forslag til
VEDTAK
Fylkesutvalget støtter i all hovedsak de endringer og presiseringer som er framlagt i høringen, og mener
endringene bidrar til forbedringer i lovverket og en mer hensiktsmessig praktisering av dette.
Når det gjelder endring av femårsregelen i § 12-4 kan det være grunn til enda større fleksibilitet enn det
som foreslås i høringen i områder med lavt utbyggingspress, for å sikre lengre holdbarhet av en plan der
kommunen ønsker dette.
Når det gjelder samtidig vedtak av regional plan og handlingsprogram i § 8-1 mener fylkesutvalget at
lovverket bør gi fleksibilitet i forhold til å kunne velge en trinnvis prosess, der man først gjør planvedtak,
for så å gå inn i de konkrete prioriteringene i handlingsprogrammet, med en senere høring og vedtak
knyttet til dette.

Møtebehandling
Kjetil G. Lundemoen (Ap) fremmet tillegg på vegne av Ap, Sp og SV:
«Krav om tidsfrister må gjelde alle offentlige instanser, også staten».
Votering
Fylkesutvalget sluttet seg enstemmig til fylkesrådmannens innstilling med tillegg foreslått av Lundemoen
(Ap).
Vedtak
Fylkesutvalget fattet slikt enstemmig vedtak:

Fylkesutvalget støtter i all hovedsak de endringer og presiseringer som er framlagt i høringen, og mener
endringene bidrar til forbedringer i lovverket og en mer hensiktsmessig praktisering av dette.
Når det gjelder endring av femårsregelen i § 12-4 kan det være grunn til enda større fleksibilitet enn det
som foreslås i høringen i områder med lavt utbyggingspress, for å sikre lengre holdbarhet av en plan der
kommunen ønsker dette.
Når det gjelder samtidig vedtak av regional plan og handlingsprogram i § 8-1 mener fylkesutvalget at
lovverket bør gi fleksibilitet i forhold til å kunne velge en trinnvis prosess, der man først gjør planvedtak,
for så å gå inn i de konkrete prioriteringene i handlingsprogrammet, med en senere høring og vedtak
knyttet til dette.
Krav om tidsfrister må gjelde alle offentlige instanser, også staten.
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