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Forslag til 

VEDTAK 

 
1. Oppland fylkeskommune er positiv regjeringens ambisjoner om forenklinger i plan- og 

bygningsloven og støtter i hovedsak lovendringsforslagene som gir fylkeskommunen og 

kommunene økt fleksibilitet og mer effektiv ressursbruk. Fylkeskommunen vil påpeke verdiene 

som ligger i helhetlig planavklaring og vil frarå endringer som svekker sentrale prosess og 

medvirkningskrav.    

 

2. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om at regionale planstrategier vedtas av fylkestingene 

som regional planmyndighet uten sentral godkjenning.  

 

3. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for 

regional plan. 

 

4. Oppland fylkeskommune støtter forslaget til endring av reguleringsplan med større vektlegging 

av konkret vurdering av endringens konsekvens og medvirkningsbehov, men ser behov for 

klargjøringer av i form av forskrift til denne paragrafen, slik departementet antyder.  

Fylkeskommunen støtter forslaget om enklere prosedyrer for oppheving av plan, men mener 

berørte myndigheter må varsles, og at det sikres rutiner for oversending av vedtak i saker som 

berører fylkeskommunens ansvarsområder.  

 

5. Oppland fylkeskommune ser at det er behov for å gå gjennom praktiseringen av 

dispensasjonsregelverket, men mener lovforslaget ikke bidrar til en klargjøring ved at 

skjønnsmessige hensyn i større grad kan vektlegges.  

 



 

 

 2 

6. Oppland fylkeskommune mener vesentlige endringer for områderegulering bør avvente den 

pågående evalueringen av plantypen.  

 

7. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for 

virksomheter som utarbeider private planforslag 

 

 

Møtebehandling 

Kari Anne Jønnes (H) fremmet forslag på vegne av H og V: 

Pkt 1: 

Siste setning: punktum etter planavklaring, resten strykes. 

Pkt 4: 

Siste setning: punktum etter plan, resten strykes. 

Pkt 5: 

Punktum etter dispensasjonsregelverket, resten strykes. 

Pkt 6: 

Strykes i sin helhet. 

 

Votering 

Punkt 1: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer, som ble avgitt for forslag fremmet av 

Jønnes (H).  

Punkt 2 og 3: Enstemmig vedtatt. 

Punkt 4: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer, som ble avgitt for forslag fremmet av 

Jønnes (H).   

Punkt 5: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer, som ble avgitt for forslag fremmet av 

Jønnes (H).   

Punkt 6: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer, som ble avgitt for forslag fremmet av 

Jønnes (H).   

Punkt 7: Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Fylkesutvalget fattet slikt vedtak: 

 

1. Oppland fylkeskommune er positiv regjeringens ambisjoner om forenklinger i plan- og 

bygningsloven og støtter i hovedsak lovendringsforslagene som gir fylkeskommunen og 

kommunene økt fleksibilitet og mer effektiv ressursbruk. Fylkeskommunen vil påpeke verdiene 

som ligger i helhetlig planavklaring og vil frarå endringer som svekker sentrale prosess og 

medvirkningskrav.    

 

2. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om at regionale planstrategier vedtas av fylkestingene 

som regional planmyndighet uten sentral godkjenning.  
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3. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for 

regional plan. 

 

4. Oppland fylkeskommune støtter forslaget til endring av reguleringsplan med større vektlegging 

av konkret vurdering av endringens konsekvens og medvirkningsbehov, men ser behov for 

klargjøringer av i form av forskrift til denne paragrafen, slik departementet antyder.  

Fylkeskommunen støtter forslaget om enklere prosedyrer for oppheving av plan, men mener 

berørte myndigheter må varsles, og at det sikres rutiner for oversending av vedtak i saker som 

berører fylkeskommunens ansvarsområder.  

 

5. Oppland fylkeskommune ser at det er behov for å gå gjennom praktiseringen av 

dispensasjonsregelverket, men mener lovforslaget ikke bidrar til en klargjøring ved at 

skjønnsmessige hensyn i større grad kan vektlegges.  

 

6. Oppland fylkeskommune mener vesentlige endringer for områderegulering bør avvente den 

pågående evalueringen av plantypen.  

 

7. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om en frivillig sentral godkjenningsordning for 

virksomheter som utarbeider private planforslag 

 

 


