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Høringsuttalelse - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak   

Fylkestinget i Nordland har i sak 114/2014 den 13.10.2014 behandlet høringssaken Forslag til 

forenklinger og endringer i forskrift om byggesak . Følgende høringsuttalelse ble vedtatt: 

 

1. Fylkestinget er positiv til forenklinger i plan- og bygningsloven som kan bidra til 

raskere og mer effektiv saksbehandling av byggesaker. Dette kan også bidra til å 

frigjøre ressurser i kommunene. 

 

2. Fylkestinget vil påpeke at flytting av ansvar for mindre saker til tiltakshaver vil 

kreve god og oppdatert kunnskap og databaser i kommunene, og at det ytes 

tilstrekkelig rådgivning og service overfor tiltakshaverne. 

 

3. Manglende kulturminneregistreringer og kunnskap om kulturminner kan medføre 

risiko for skade og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljøer når flere 

byggetiltak unntas fra søknadsplikt. Fylkestinget understreker at godt 

kunnskapsgrunnlag om kulturminner er en forutsetning for at unntak fra søknadsplikt 

ikke får negative konsekvenser for kulturminner. 

 

4. Fylkestinget forutsetter at regional kulturminnemyndighet høres i byggesaker som 

gjelder tiltak i områder som ikke er avklart i forhold til automatisk fredete 

kulturminner. 

 

5. Fylkestinget vil be om at begrepet «bebygd eiendom» defineres nærmere i 

forskriften. 

 

6. Fylkestinget anser at en 4-ukers frist for statlige og regionale myndigheter til å avgi 

uttalelse til dispensasjonssøknader er rimelig, forutsatt at oversendte saker er godt 

opplyst og inkluderer kommunens vurdering av saken. 
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Det vises også til vedlagte saksdokumenter. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kari Torp Larsen 

kulturminnerådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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