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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN MV   

 

Vi viser til tidligere korrespondanse om saken. 

 

Det kommer klart fram at hovedmålet med endringsforslagene er å gjøre norsk 

forvaltning etter plan- og bygningsloven (heretter pbl) lettere og mer forutsigbar for 

alle parter og aktører loven berører. Målet er enklere, raskere og bedre 

saksbehandling uten å røre ved pålagt plankvalitet. 

 

Vi har gjennomgått høringsdokumentene med hensyn til de forslag til endringer som 

kan påvirke vår del av statsforvaltningen, dvs fiskeri-, akvakultur-, og marin 

arealforvaltning. 

 

Vi er enige i de endringer som departementet råder til i § 12-8. Det er viktig å avklare 

på tidligst mulig tidspunkt om planinitiativ bør bli avskåret eller ikke. Det er hverken 

hensiktsmessig for forslagsstiller eller forvaltningen å behandle planideer som ikke 

vil lede fram til en endelig detaljregulering. 

 

Vi er enige med departementet i de endringer som blir rådd til i § 12-11 og merker 

oss den viktige sikkerhetsventilen som ligger i det nye andre leddet, hvor det står: 

Forslagsstiller kan kreve avslag forelagt kommunestyret. 

 

Når det gjelder endringer av § 12-14, ser vi behovet for forenkling av prosedyrene 

rundt oppheving av planer. Når det er sagt, må slike endringer drøftes med berørte 

myndigheter. 

 

I høringsforslaget til endring av §§ 19-1 og 19-2 er det foreslått en forenkling av 

kommunens muligheter for behandling av dispensasjonssaker med kriterier. 

Gjeldende tilleggsvilkår om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større 

enn ulempene, er foreslått tatt bort. Ellers skal de samme hensyn som gjeldende lov 
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staker opp, vurderes i videre saksbehandling. Videre står det at foreleggings- og 

varslingsplikten overfor statlige og regionale myndigheter i dispensasjonssaker blir 

begrenset til saker av nasjonal eller vesentlig regional betydning.  

 

Vi støtter slike endringer, men det vil være en forutsetning for iverksetting at 

veiledningen om hva som er nasjonalt og regionalt viktige interesser innbefatter 

fiskeri- og akvakulturfaglige utviklingstrender. Slikt veiledningsmateriale må 

utarbeides i nært samarbeid med fiskerimyndighetene. 

 

Det blir foreslått å endre behandlingen av regional handlingsplan. Vi er enige i 

endringene av § 8-1 som medfører at fylkeskommunene i hvert tilfelle skal vurdere 

behovet for rullering hvert år. 

 

Vi støtter departementets forslag til endringer av § 12-3 som skal styrke og 

konkretisere kravet om at planarbeidet blir utført av kompetente fagkyndige. Vi er 

likevel litt usikre om intensjonen vil bli nådd med frivillig registreringsordning av 

plankompetansen konsulentselskapene innehar. Når det er sagt, rår vi likevel til at 

ordningen blir prøvd. 

 

Vi er enige i de endringer som blir foreslått av §§ 1-5., 13-1 og 21-7. Endringene skal 

på en bedre måte ivareta søker når det gjelder kommunes muligheter og formelle 

krav til behandling ved bruk av midlertidig forbud mot omsøkte tiltak.  

 

Vi har ikke merknader til andre endringsforslag i nevnte dokument. 

 

Med hilsen 

 

 

Jens Christian Holm 

direktør 

 

 

Lárus Thór Kristjánsson 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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