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Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven 

 

Kystverket viser til brev fra Samferdselsdepartementet datert 01.09.2015 hvor det vedlagt 
følger høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven fra kommunal og 
moderniseringsdepartementet. Nedenfor følger kommentarer Kystverket har på forslag 
som berører vårt fagområde.  

I kapittel 1 foreslås det en mer formalisert oppstartsprosess når det gjelder private initiativ. 
Kystverket ser det klart som en fordel at kommunene etter forslaget vil kvalitetssikre 
planinitiativ i en tidlig fase. Antallet oppstartsmeldinger vil forhåpentligvis reduseres og 
ressursbruk vil kunne spares i Kystverket. 

Det foreslås videre i kapittel 2 at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig høring. Dette forslaget må ses i sammenheng med forrige 
punkt. Ved et slikt system må sektormyndigheten være mer observant på om saken er 
forhåndsklarert. Dette kan føre til merarbeid for Kystverket. 

I kapittel 3 forslår kommunal- og moderniseringsdepartementet enklere regler for endring 
av plan og oppheving av plan. Kommunene skal i større grad kunne bruke planfaglig 
skjønn ved vurderingen av hvilken saksbehandling som er nødvendig for å gjennomføre 
større planendringer. 

Kystverket er skeptisk til dette forslaget ettersom valg av behandlingsmåte i større grad vil 
være opp til den enkelte kommune enn det er i dag. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår i kapittel 4 endringer av 
dispensasjonsregler for å gi større lokalt handlingsrom, og avgrenser sektormyndighetenes 
interesseområde til å uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser. Det legges 
opp til at færre saker skal innom sektormyndighetene. 

Kystverket er skeptisk til en slik lovendring da det i større grad vil være opp til kommunen å 
vurdere om Kystverket som sektormyndighet skal involveres. 
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