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Høring - forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven 
 

 

Det vises til deres e-post av 6.8.2015 vedrørende endringer i plandelen av plan- og 

bygningsloven.  Vi gjorde flere forsøk på å legge vår høringsuttalelse inn på linken, men 

vi klarte ikke å få linken til å fungerer. Derfor sendes Sametingets høringsuttalelse pr e-

post.  

 

Generelt ville Sametinget ønsket at departementer hadde tatt inn eget kapittel i 

høringsdokumentet som klargjorde departementets vurdering av hvilke konsekvenser 

dere anser at disse endringene kan få for samiske interesser, samt om noen av 

endringene vil kunne få direkte innvirkninger på forvaltningen av naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

 

Nedenfor har vi punktvis, ihht inndelingen av høringsdokumentet og 

oversendelsesbrevet, gjengitt våre merknader og kommentarer til endringene.    

 

Mer effektive planprosesser 
- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Enklere å endre og oppheve arealplaner 
- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Enklere dispensasjonsregler 

- Sametinget registrere at departementet i sitt oversendelsesbrev skriver at 

lovenringer vil innebære at færre saker skal innom sektormyndighetene. Mens det 

i selve forslaget til endringen av lovteksten står at statlige og regionale 

myndigheter skal få mulighet til å uttale før det gis dispensasjon fra planer, 

plankrav og forbudet i § 1-8. Sametinget ønsker en avklaring fra departementet 

om alle omdisponeringer av arealbruk fortsatt skal høres etter regelendringer. 

Dersom alle dispensasjoner fra planer skal sendes på høringsrunde i forkant av 

vedtak, har ikke Sametinget merknader til lovendringen. Hvis det derimot er slik at 



 

2 

kommunene vil kunne gi dispensasjoner som medfører endringer av arealbruken, 

uten at det er krav om høringsrunde, ønsker Sametinget konsultasjoner om denne 

lovendringen. Sametingets bekymringer til endringene knytter seg først og fremt til 

sikring og forvaltning av kulturminner, men også til den erfaringen vi har der 

kommunene legger opp til omkamper og relativt store endringer av vedtatte 

planer gjennom dispensasjonsordningen. Videre er Sametinget skeptisk til at 

regelen, om at det ikke bør gis dispensasjon når statlige og regionale interesser 

er negative, er foreslått fjernet. I stedet har departementet foreslått en setning 

som tilsier at det også kan gis dispensasjon hvis andre viktige samfunnshensyn 

veier tyngre. Også her ønsker Sametinget at departementet klargjør hvordan 

samiske interesser skal vektlegger i slike sammenhenger. Sametinget ønsker en 

slik klargjøring før vi tar stilling til om vi vil be om konsultasjoner. 

 

Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering 
- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Forenklinger som gjelder regionale planer 

- Sametinget stiller seg ikke negativ til regjeringens ønske om å styrke det lokal 

handlingsrommet. Dette kan bidra til en effektivisering av prosessene med 

regionale planstrategier. Vi ønsker likevel å rette oppmerksomheten på at 

Sametinget her mister en mulighet til konsultasjon ved den foreslåtte 

regelendringer, og dermed også en mulighet og et verktøy som kan bidra til å 

påvirke regionale myndigheter til å ta hensyn til samiske interesser i sine 

strategier. Vår oppfatning av dagens regelverk er at vi ved en sentral godkjenning 

av regionale planstrategier kan be om konsultasjoner ihht til 

konsultasjonsprosedyrene. Denne muligheten vil bli borte, og i og med at det ikke 

er en avtale mellom regionale myndigheter om konsultasjoner, vil regelendringen 

medføre at en svekkelse av Sametingets muligheter til å påvirke 

fylkeskommunene til å ta hensyn til og å sikre samisk kultur, språk, 

næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget ønsker derfor departementets 

vurderinger av følgene dette kan ha og forslag til vilkår som kan legges til grunn 

for å påse av regionale myndigheter tas hensyn til samiske interesser i sine 

planstrategier. Sametinget avvente departementet vurderinger før vi ta stilling til 

om vi vil be om konsultasjoner om lovendringen.  

 

Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak 

- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrenser 
- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 
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Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i 

byggesaker 
- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Retting av mindre feil i plan- og bygningsloven 

- Sametinget har ikke merknader til dette punktet. 

 

Som det framgår av vår uttalelse er det kun to av endringsforslagene hvor Sametinget 

mener at regelendringene kan få direkte virkninger for samiske interesser. Vi har bedt 

om departementets vurderinger av våre bemerkninger og kommentarer. Sametinget 

avventer svaret fra departementet før vi tar stilling til om vi ønsker å be kom 

konsultasjoner om de forslåtte endringene i plandelen av plan- og bygningsloven. 

 

 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

Sten Olav Heahttá 

seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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