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 HØRING - ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG 

BYGNINGSLOVEN  

 

Behandling: 

 

Egil Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP, V, og KrF: 

 

«1.Stavanger kommune vil sterkt anbefale at saker behandles politisk ved 1. gangs behandling. Å kun 

behandle saker administrativt før utlegging vil kunne forsinke saker, fordi saker må begynne helt på 

ny dersom der er politiske ønsker om justeringer. I tillegg er det opplagt at å kutte den politiske 

behandlingen svekker de folkevalgtes rolle i behandlingen. 

2. Stavanger kommune støtter forslaget om at saksbehandlingstiden settes til 6 uker. Lovforslag (§12-

11)» 

 

Per A. Thorbjørnsen (V) tok opp V’s tilleggsforslag fra kommunalstyret for byutvikling 12.11.2015  

 

«Tredje ledd i §19-2 bør beholdes slik som i dag.» 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av MDG og SV; 

 

«Stavanger støtter ikke endringene i §19-1. Innbyggere og kommuner er tjent med en klart formulert 

lovtekst uten rom for misforståelser og omkamp. Hensyn til sikkerhet, folkehelse, miljø og universell 

utforming bør fremdeles veie tungt ved kommunens vurdering av dispensasjon.» 

 

 

Votering: 

Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag pkt. 1 på vegne av H, FrP, V, KrF ble enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag pkt. 2 på vegne av H, FrP, V, KrF ble vedtatt med 11 stemmer (H, FrP, V, KrF, Sp) 



V’s tilleggsforslag ble vedtatt med 11 stemmer (Ap, V, KrF, MDG, SV, Sp) 

Tilleggsforslag på vegne av MDG og SV fikk 5 stemmer (V, Sp, MDG, SV) 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

Stavanger kommune mener at de foreslåtte endringene av plan- og bygningsloven i stor grad vil bidra 

til å gi en raskere saksbehandling. Kommunen støtter forslagene til endringer, men med følgende 

anbefaling: 

 

 Saksbehandlingsfristen på 12 uker i § 12-11 bør beholdes som i dag.  

 Det bør vurderes en samordning av § 12-11 (Forslagsstiller kan kreve avslag forelagt 

kommunestyret.) og § 12-8 (Er planinitiativet i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 

områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.), for å unngå tvil om retten til 

å få overprøvd avslaget. 

 

1.Stavanger kommune vil sterkt anbefale at saker behandles politisk ved 1. gangs behandling. Å kun 

behandle saker administrativt før utlegging vil kunne forsinke saker, fordi saker må begynne helt på 

ny dersom der er politiske ønsker om justeringer. I tillegg er det opplagt at å kutte den politiske 

behandlingen svekker de folkevalgtes rolle i behandlingen. 

2. Stavanger kommune støtter forslaget om at saksbehandlingstiden settes til 6 uker. Lovforslag (§12-

11) 

 

Tredje ledd i §19-2 bør beholdes slik som i dag. 
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