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Deres ref Vår ref Dato 

16/227 16/440 21.03.2016 

 

Svar i alminnelig høring – endringer i veglova og plan- og bygningsloven med forskrifter 

 

Vi viser til brev av 8. februar 2016 om høring av forslag til endringer i veglova og plan- og 

bygningsloven, samt enkelte forskriftsendringer. 

 

Slik Samferdselsdepartementet peker på, er endringsforslagene en konsekvens av 

vegreformen og skal ikke innebære ny politikk ut over det som tidligere er lagt fram.  

 

Klima- og miljødepartementet viser til Meld. St. 25 (2014–2015) pkt 2.2.5, der det framgår at:  

«Samferdselsdepartementet vil (…) legge opp til et forsøk der utbyggingsselskapet gis 

ansvar for å utarbeide og legge fram forslag til planprogram og kommunedelplan, slik 

Statens vegvesen har adgang til, i to prosjekter som ikke har kommunedelplan ved 

etableringen av selskapet. De to prosjektene er E18 Dørdal – Tvedestrand og E18 

Arendal – Grimstad. Hvorvidt selskapet skal ha dette ansvaret videre vurderes i lys av 

erfaringer med forsøket.»  

 

I høringsnotatets følgebrev er omtalen av pbl. § 3-7 at «SD foreslår at selskapet gis myndighet 

til å varsle oppstart av planarbeid og utarbeide og fremme forslag til planprogram, 

kommunedelplan og reguleringsplan». Omtalen i selve høringsnotatet er også upresis. Det 

framgår ikke eksplisitt at ansvaret for planprogram og kommunedelplan er en forsøksordning 

for to prosjekter. 

 



Side 2 

 

Foreslått lovendring er at det gis en forskriftshjemmel for å delegere myndighet. Klima- og 

miljødepartementet peker derfor på at hjemmelen nå bare kan benyttes til å delegere ansvaret 

for kommunedelplan for E18 Dørdal – Tvedestrand og E18 Arendal – Grimstad. Eventuelt 

senere ansvar vurderes etter at man har erfaringer fra forsøksordningen. 

 

Dette berører også vegsikkerhetsforskriften § 3 om trafikkmessige konsekvensanalyser, der 

kravene som hovedregel gjelder for arbeidet med kommunedelplan med 

konsekvensutredning, dersom det skal bli utarbeidet slik plan. Av høringsnotatet framgår det 

her klarere at det for de fleste av selskapets vegprosjekter vil være Statens vegvesen som 

utarbeider kommunedelplan. 

 

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader for øvrig. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Gislerud (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Erlend Estenstad 

 rådgiver  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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