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Svar til høring om forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak 
 
Lillesand kommune støtter forslaget om forskrift til sentral godkjenning av planforetak. At 
godkjenningsordningen er frivillig gjør at man slipper store overgangsordninger men vil 
selvsagt også bli en svakhet i selve ordningen da kommunene ikke får et nytt verktøy for å 
kvalitetssikre planmaterialet. 
 
Allikevel så ser Lillesand kommune at det kan ha en hensikt med en frivillig ordning. Da vil 
man i alle fall kunne gjøre en vurdering hvis man mottar planmateriale som ikke holder god 
nok standard. Vanskelighetene vil ligge i å stte et absoluttkrav til utdanning og erfaring da 
planarbeid og utredninger inneholder et stort spenn i forhold til fag.  
 
Nettopp standard på planmateriale har vært kommunenes måte å regulere hvem som er 
skikket til å levere planmateriale og hvem som ikke er skikket. Alt av innlevert planmateriale 
blir i dag vurdert med tanke på kvalitet og slik sett så sikrer kommunene seg at foretakene 
også kan levere de dokumentene som kreves. Her er vi ved det som kan bli svakheten i et 
godkjenningssystem. Hvis kommunene mottar et planmateriale som ikke holder den kvalitet 
man kan forvente så må ikke godkjenningsordningen bli en sovepute i forhold til hva man 
skal levere til kommunen. Man hører stadig fra andre godkjenningsordninger i bransjen 
argumentasjon på at så lenge man er godkjent foretak så kan ikke kommunene forlange 
bedre kvalitet enn hva som er levert. Derfor må forskriften inneholde en mulighet for 
kommunene til å rapportere på gjentageleser av dårlig kvalitet. Dette må kunne gjøres på en 
enkel måte.  
 
Frem til nå mener Lillesand kommune at vi har kunnet sile ut useriøse aktører med å 
forlange kvalitet i innleverte plandokumenter. Dette har sikret kvalitet i planene.   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen for 
Lillesand kommune 
 
 
Esben Gundersen 
avdelingsingeniør 
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