
 

Saksbehandler: Hilde Wahl Moen 
Direkte tlf.: 73567134 
Dato: 15.10.2019 

Saksnr.: 14/1354 - 8 

Arkivkode: DOMSTOL 50  

Deres ref.:  

 
 
 
 

Domstoladministrasjonen  

Postboks 5678 Torgarden 

7485 Trondheim  

 

Besøksadresse 

Dronningensgt. 2 

 

Telefon 

73 56 70 00 

 

Organisasjonsnr. 

 984 195 796 

E-post 

postmottak@domstoladministrasjonen.no 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 OSLO 

 
 
Att : Stine Thuve 
 
  

 

Uttalelse - Forslag til endringer i plan - og bygningsloven m.m. 
 
Vi viser til departementets høringsbrev datert 3.5.d.å. samt til senere kontakt om utsatt høringsfrist. 
 
Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og 
jordskifterettene. DAs ansvar omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, 
kommunikasjonsarbeid og  IKT-systemer. 

I rollen som sentraladministrasjon skal DA medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse 
oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av 
saker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk  rolle og en utviklingsrolle overfor 
domstolene. Jordskifterettene leverer store mengder eiendomsinformasjon til offentlige registre og 
bidrar gjennom sitt arbeid til avklaring av private rettsforhold og bedre utnyttelse av fast eiendom . Selv 
om rollene er ulike er det  viktig at både DA og jordskifterettene gjøres til høringsinstans i regelverk 
knyttet til fast eiendom. 

Vår uttalelse er utelukkende knyttet til høringsnotatets del 1  og pbl. § 21-6 . DA har i tidligere dialog 
med departementet tatt opp denne problemstillingen, jf. bl.a. vårt brev av  16.1.2017, og er derfor 
tilfreds med at saken nå er på høring. 

Høringsnotatets forslag til endring inneholder to alternative forslag: 

 Etter alternativ 1 første ledd skal plan- og bygningsmyndighetene ved behandling av søknad om 
tillatelse kun ta stilling til om tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i loven. Hvis 
søknaden om tillatelse gjelder tiltak på annen manns grunn skal tiltakshaver legge fram skriftlig 
samtykke fra eieren.  

 Etter alternativ 2  er kravet om å legge fram skriftlig samtykke sløyfet. 

Slik DA ser det vil ikke alternativ 1 løse de problemene som er påpekt med at saksbehandlingen stopper 
opp og vi støtter derfor alternativ 2. Det vises i den forbindelse til  den utfyllende begrunnelsen som er 
gitt i LMD sin høringsuttalelse datert 23.8. .d.å. 
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Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Hilde Wahl Moen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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