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Administrasjonens forslag 
Med de kommentarer som er gitt i vurdering og konklusjon er kommunen positiv til forenkling 
av byggesaksdelen.  
 
 
15.10.2013  Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 
 
Vedtak: 
 
Med de kommentarer som er gitt i vurdering og konklusjon er kommunen positiv til 
forenkling av byggesaksdelen.  
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 



 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn  
Kommunal og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til forenklinger og andre 
endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). 
 
Faktiske forhold 
Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) sitat: 

 

 

 

 



 

 

 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) 
 
Vurderinger 
Som det fremkommer av høringsforslaget så er det tenkt at tiltakshaver selv skal ta et større 
ansvar for at tiltaket tilfredsstiller krav gitt i plangrunnlag og plan- og bygningslov 
m/forskrifter. Kommunens erfaring med tiltak som er fritatt for søknad og godkjenning og for 
søknader etter plan- og bygningsloven § 20-2, er at det i mange av disse sakene ikke er tatt 
hensyn til bestemmelsene.  
Det er også svært ofte feil og mangler i kart og tegningsgrunnlag. Dette dreier seg om 
målsetting, inntegning av terrenglinjer, samsvar mellom kart og tegning, målriktighet osv. 
Plassering i forhold til grense og høyde på bygg er ofte forhold som er kilde til 
nabomerknader/klager. 
 
For at en forenkling skal kunne fungere vil systemet, som tiltakshaver skal benytte ved 
registrering av saken, være bygd opp slik at de mest kjente feilkilder blir fanget opp. 
 
Ved innføring av en slik registreringsplikt vil det måtte antas at behovet for 
forhåndskonferanse vil øke, slik at denne type saker fortsatt vil kreve ressurser.  
 
Det er lagt opp til at tiltak kan settes i gang etter 3 uker etter at fullstendig registrering er 
mottatt i kommunen. Dette er i samsvar med dagens ordning for saker som har lovbestemt 



 

frist på 3 – ukers saksbehandling. For Hortens vedkommende og sikkert også for mange 
andre kommuner er dette frister som overholdes i dag. 
 
 
Det er varslet endring i forhold til nabovarsling. Det er varslet at nabovarsling kan fritas for 
tiltak som er regulert i detaljregulering. Det må her antas å mene der tiltaket er inntegnet og 
vist i planen. Dette må beskrives nærmere.  
 
Forslaget om at nabomerknader ikke skal påvirke saksbehandlingstiden vil medføre at langt 
flere søknader må behandles innenfor 3 uker. Dette vil kreve ressurser. 
 
Begrensning i klageretten ved at forhold som er avgjort i tidligere vedtak i byggesaken ikke 
skal kunne påklages ses som positivt. 
 
Forslaget om at registreringspliktige tiltak og tiltak som er endret fra registreringspliktige til 
søknad ikke skal kunne påklages vil være positivt for kommunen. For at dette skal kunne 
fungere i praksis vil bestemmelsen måtte være klar og entydig. 
 
Forslaget om at det ikke skal gis ferdigattest for byggesaker fra før 1997 er positivt.  
 
Kommunen har ingen merknad til oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak, dette 
under forutsetning av at det endrede system ikke medfører reduserer kvaliteten på det 
ferdige tiltaket. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke vurdert. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert. 
 
Konklusjon/anbefaling 
Kommunen er positiv til forenklinger i byggesaksdelen. En forutsetning vil imidlertid være at 
lovverket blir klart og entydig. Det vil også være en forutsetning at systemet for registrering 
av saker blir bygd opp slik at de forhold som erfaringsmessig går galt blir fanget opp (som 
sjekkpunkt). 
 
Etter kommunens oppfatning vil endring fra søknadsplikt til registreringsplikt ikke medføre 
mindre ressursbruk på denne type saker. Dette fordi publikum vil ha større behov for 
veiledning i forkant (forhåndskonferanse) og også veiledning når systemet avviser saken 
fordi den ikke faller inn under registreringsordningen.  
 
En endring av frist for saksbehandling av saker med nabomerknader vil kreve ressurser. 
Dette med bakgrunn i at de fleste av kommunens saker, etter endring, vil tilfredsstille kravet 
til maks  3 ukers saksbehandlingstid. 
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