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Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven - høring 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Vest-Agder fylkeskommune støtter intensjonen i de foreslåtte planendringene – 
nemlig en forenkling og effektivisering av planprosessene samtidig som kvaliteten på 
planene ikke skal bli dårligere. Flere av de foreslåtte endringene vurderes i så måte 
som viktige og positive. 
 
Pkt. 2 
Vest-Agder fylkeskommune mener likevel at enkelte av de foreslåtte endringene ikke 
oppfyller intensjonen i planendringen, men snarere vil kunne føre til uklarheter og 
merarbeid, samt kunne bidra til en svekkelse av regionale interesser.  
 

 Forslaget i § 12-11 om at private planforslag skal kunne kreves lagt ut til offentlig 
ettersyn frarådes. Vi er også usikre på om forslaget i § 12-8 om tidlig avskjæring 
av et planinitiativ, reelt sett vil føre til effektivisering i planprosessen. Etter 
fylkeskommunens mening sikrer nåværende ordning for behandling av private 
planforslag en tilstrekkelig grad av balanse mellom tiltakshavers og det 
offentliges interesser.  

 Forslaget i § 19-2 om at det i dispensasjonsvurderingen åpnes for utelukkende å 
legge vekt på samfunnshensyn, frarådes slik lovforslaget nå er formulert.  

 § 19-2 bør suppleres ved at det ikke bør gis dispensasjon dersom statlig eller 
regional myndighet har uttalt at dispensasjon vil komme i konflikt med nasjonale 
eller viktige regionale interesser.  

 Det bør gå frem av lovteksten i § 12-14 at også offentlige instanser skal varsles 
ved opphevelse av reguleringsplaner.  

 
For nærmere begrunnelse vises til saksfremstillingen. Vest-Agder fylkeskommune 
har ut over dette noen merknader av mer teknisk karakter. Det vises her til 
saksfremstillingen.  
 
Pkt. 3 
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Det er viktig at definisjonen i den kommende veilederen for hva som er nasjonale og 
viktige regionale hensyn jf. § 19-2 ikke blir for snever og det må tas høyde for at 
fylkeskommunene gjennom sin regionale planlegging kan gi egne føringer for hva 
som er å betrakte som viktige regionale interesser. Veilederen bør forelegges statlige 
og regionale myndigheter før den endelig sluttføres. 
 
 
 
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2015-2019 har behandlet saken i møte 
28.10.2015 sak 101/15 
 
Møtebehandling 
Representanten Hellestøl (H) fremmet forslag om å endre punkt 2  første 
kulepunkts første setning til: 
Fylkeskommunen er usikre på om forslaget i § 12-11 om at private planforslag skal 
kunne kreves lagt ut til offentlig ettersyn og forslaget i § 12-8 om tidlig avskjæring av 
et planinitiativ, reelt sett vil føre til effektivisering av planprosessen.  
 
Hellestøl foreslo å fjerne kulepunkt 2 og 3 i punkt 2. 
 
Votering 
Det ble foretatt punktvis votering: 
Punkt 1 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Det ble foretatt alternativ votering mellom fylkesrådmannens punkt 2 og Hellestøls 
forslag hvor fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 5 (FrP, H) 
stemte for Hellestøls forslag. 
Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Pkt. 1 
Vest-Agder fylkeskommune støtter intensjonen i de foreslåtte planendringene – 
nemlig en forenkling og effektivisering av planprosessene samtidig som kvaliteten på 
planene ikke skal bli dårligere. Flere av de foreslåtte endringene vurderes i så måte 
som viktige og positive. 
 
Pkt. 2 
Vest-Agder fylkeskommune mener likevel at enkelte av de foreslåtte endringene ikke 
oppfyller intensjonen i planendringen, men snarere vil kunne føre til uklarheter og 
merarbeid, samt kunne bidra til en svekkelse av regionale interesser.  
 

 Forslaget i § 12-11 om at private planforslag skal kunne kreves lagt ut til offentlig 
ettersyn frarådes. Vi er også usikre på om forslaget i § 12-8 om tidlig avskjæring 
av et planinitiativ, reelt sett vil føre til effektivisering i planprosessen. Etter 
fylkeskommunens mening sikrer nåværende ordning for behandling av private 
planforslag en tilstrekkelig grad av balanse mellom tiltakshavers og det 
offentliges interesser.  

 Forslaget i § 19-2 om at det i dispensasjonsvurderingen åpnes for utelukkende å 
legge vekt på samfunnshensyn, frarådes slik lovforslaget nå er formulert.  
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 § 19-2 bør suppleres ved at det ikke bør gis dispensasjon dersom statlig eller 
regional myndighet har uttalt at dispensasjon vil komme i konflikt med nasjonale 
eller viktige regionale interesser.  

 Det bør gå frem av lovteksten i § 12-14 at også offentlige instanser skal varsles 
ved opphevelse av reguleringsplaner.  

 
For nærmere begrunnelse vises til saksfremstillingen. Vest-Agder fylkeskommune 
har ut over dette noen merknader av mer teknisk karakter. Det vises her til 
saksfremstillingen.  
 
Pkt. 3 
Det er viktig at definisjonen i den kommende veilederen for hva som er nasjonale og 
viktige regionale hensyn jf. § 19-2 ikke blir for snever og det må tas høyde for at 
fylkeskommunene gjennom sin regionale planlegging kan gi egne føringer for hva 
som er å betrakte som viktige regionale interesser. Veilederen bør forelegges statlige 
og regionale myndigheter før den endelig sluttføres. 
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