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Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - endringer 

i reglene om sentral godkjenning 

Uttalelse: 

Fylkesutvalget i Akershus behandlet forslag til høringsuttalelse i sitt møte 9. november 2015, 

men vedtok å utsette behandlingen.  

Innstillingen fra Akershus fylkestings hovedutvalg for plan, næring og miljø til fylkesutvalget 

var: 

1. Fylkesutvalget støtter forslaget om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved 

behandling av private planinitiativ, og forslaget om enklere regler for oppheving av plan. 

2. Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om enklere regler for endring av plan, og heller ikke 

forslaget om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på\ høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

3. Fylkesutvalget vil bare gi betinget støtte til forslaget til forenklinger i 

dispensasjonsbestemmelsene. 

4. Fylkesutvalget støtter forslagene om forenklinger som gjelder regionale planer. 

5. Fylkesutvalget støtter forslaget om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten 

byggegrense, og forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som 

utarbeider private planforslag. 

6. Fylkesutvalget har ingen merknader til de øvrige forslagene, og støtter også disse. 
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Fylkesutvalget besluttet i sitt møte 9. november å utsette behandlingen av sitt høringssvar til et 

ekstraordinært møte 16. november 2015. Det ble blant annet ønsket at innstillingens punkt 3 

skulle tydeliggjøres. 

Til fylkesutvalgets ekstraordinære møte 16. november 2015 foreligger følgende forslag til 

tydeliggjøring: 

"Fylkesutvalget gir bare betinget støtte til forslaget til forenklinger i 

dispensasjonsbestemmelsene. Forenklingene legger opp til at kommunene skal ta større ansvar 

for å behandle lokale verdier. En forutsetning for dette ef at kommunene også er i stand til å 

avgjøre hva som kan og vil være av nasjonal eller viktig regional verdi, og har den nødvendige 

planfaglige kompetansen til dette. Erfaringsmessig kan dette være en utfordring, særlig i fylker 

med mange mindre kommuner. Slik sett vil forenklingen trolig bidra til å svekke 

fylkeskommunens rolle som planfaglig veileder. Det er mot en slik bakgrunn at fylkesutvalget 

bare vil gi betinget støtte til forslaget". 

  

Fylkesutvalgets høringsuttalelse til lovforslagene til endringer i plan- og 

bygningsloven/endringer i reglene om sentral godkjenning vil bli oversendt så snart de 

foreligger etter den politiske behandlingen 16. november. 

Administrasjonens saksframstilling til det ekstraordinære møtet i fylkesutvalget 16. november 

2015 vedlegges til orientering. 

  

Jon Moxnes Steineke 

saksbehandler/Akershus fylkeskommune 
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