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Høringsuttalelse - Forslag til ny 

Vi viser til pågående høring om ny taubanelov. Fylkesmannen i Østfold uttaler seg som 
konsesjonsmyndighet for slike anlegg i henhold til dagens lovverk
forslaget om å oppheve konsesjonsordningen

Uttalelse
Vi støtter departementets syn om at behovet for egen konsesjonsbehandling av 
taubaneanlegg har bortfalt. De 
gjennom behandling etter plan
taubanetilsynet. Ved bortfall av konsesjonsordningen vil også fylkesmannens rolle som 
klageinstans for vedtak fattet av tilsynsmyndigheten falle bort
alminnelige bestemmelser om klage. 
driftssikkerhet, og på dette området ser vi kun fordeler i
samles i en gjennomgående styringslinje

Med hilsen

Kjersti Gram Andersen e.f.
assisterende fylkesmann
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Forslag til ny taubanelov

Vi viser til pågående høring om ny taubanelov. Fylkesmannen i Østfold uttaler seg som 
konsesjonsmyndighet for slike anlegg i henhold til dagens lovverk, og har kun vurdert 
forslaget om å oppheve konsesjonsordningen.

tementets syn om at behovet for egen konsesjonsbehandling av 
De hensyn konsesjonsordningen skal ivareta lø

behandling etter plan- og bygningsloven og tildeling av driftstillatelse
bortfall av konsesjonsordningen vil også fylkesmannens rolle som 

klageinstans for vedtak fattet av tilsynsmyndigheten falle bort, til fordel for forvaltningslovens 
alminnelige bestemmelser om klage. Tilsynsmyndighetens ansvar er primært knyttet til 

ikkerhet, og på dette området ser vi kun fordeler i at formell og faglig kompetanse
samles i en gjennomgående styringslinje.

Karsten Butenschøn
kst. miljøverndirektør
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Vi viser til pågående høring om ny taubanelov. Fylkesmannen i Østfold uttaler seg som 
kun vurdert 

tementets syn om at behovet for egen konsesjonsbehandling av 
ivareta løses uansett 

og bygningsloven og tildeling av driftstillatelse fra 
bortfall av konsesjonsordningen vil også fylkesmannens rolle som 

til fordel for forvaltningslovens 
Tilsynsmyndighetens ansvar er primært knyttet til 

at formell og faglig kompetanse
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