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Høringsuttalelse til forslag til endringer i kart og planforskriften - 
ytterligere endringer 
 
 
Det vises til ref. av 07.03.2017 fra KMD: Høring - endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen 
i planarbeidet, og FD’s videreformidling av denne 09.03.2017. Forsvarsbygg har også fått høringen 
som selvstendig adressat. 
 
Forsvarsbygg ser positivt på forslagene om endringer i forskriften. En bedre gjennomgang og 
avklaring i oppstarten med tydelige referat er absolutt hensiktsmessig for å forebygge konflikter og 
misforståelser i den videre prosessen. Det er i tråd med prinsippene for godt prosjektarbeid. Det gir 
også en felles forståelse og standard for hva som kreves i en oppstartsfase både hos forslagsstiller og 
myndighet. 
 
En tidlig avklaring av muligheten for felles behandling av plan- og byggesak vil være gunstig for en 
tiltakshaver som Forsvarsbygg i tilfeller der det haster med gjennomføring, og kommunen krever 
reguleringsplan. 
 
Den eneste risikoen med forslaget vil være at planmyndigheten kan stille for strenge krav til omfang 
og detaljnivå på de opplysninger som legges til grunn for planinitiativet og oppstartsmøtet. Man må 
ikke komme i en situasjon hvor man må utrede temaer allerede før oppstartsmøtet. Flere tema og 
detaljer vil framkomme gjennom det videre arbeidet med planprogram (ved KU) og i planarbeidet. 
Oppstartsmøtet må brukes til å definere behovet for utredninger og/eller mer opplysninger. Det er 
mulig det er behov for å poengtere dette tydeligere i forskriften. 
 
 
Bjørn Bergesen  
 

 

Seksjonssjef arealplan  
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