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Til fylkesmennene

BYGNINGSIOVENS§ 18

I Kommunaldepartementetsrundskrivav 30. juni 1969

(j.nr.2710/69 D) er det gjort rede for de endringersom er

foretatt i bygningslovensregler om valg av bygningsråd,regu-

leringsråd,regionplanråd(m/arbeidsutvalg)og generalplanut-
valg. Ved en inkurie er bygningslovens§ 18 ikke blitt gjen-

gitt i sin helhet idet nr. 4 annet og tredje ledd, nr, 5 og
nr. 6 er falt ut. Den fulistendigeordlyd er følgende:

§ 18.

Regionplan

Ved regionpin forstås i denne loven en oversikts-
plan for samordningav utnyttingav grunn oE for felles løsning

av spørsmålom anlegg og innretnIngertil dekning av allmenne

behov i 2 eller flere kommuner.

Regionplanen skal tjene som rettleiingved utarbeiding
av generalplanerog reguleringsplaner.

Når det trengs felles planleggingi 2 eller flere
kommuner for å samordneutnyttingenav grunn, så som til bygge-

områder, jord- eller skogbruksområder,naturområder,trafikk-

linjer og andre kommunikasjonsanlegg,eller for felles løsning

av vann- og kloakkspørsmåleller andre spørsmål av felles

interesse,skal kommunene ta opp samarbeidom regionplan.

Melding om at regionplansamarbeidønskes igangsatt,sendes

gjennoM fylkesmannentil departementet.

Finner fylkesutvalgeteller fylkesmannenat region-

plan bør utarbeides, skal spørsmålettas opp med vedkommende

kommuner og melding gis til departementet.

Departementetkan gi pålegg om å ta opp.samarbeidom

regionplan,etter at vedkommendekommuner, fylkesutvalgog



fylkesmennhar hatt høve til å uttale seg. På tilsvarendemåte

kan departementetgi nærmere bestemmelserom hvilke oppgaver

samarbeidetskal gjelde, og om hvilket geografiskområde -

regionplandmråde- det skal omfatte. Herunderkan departementet

bestemme at samarbeidetskal utvides til å omfatte andre kom-

muner og likeså at det skal innskrenkeseller opphøre. Nødven-

dige særbestemmelserfor regionplansamarbeidmellom kommuner

som ikke ligger i samme fylke, gis av denartementet.

Etter at vedkommenderegionDlanråd,fylkesutvalgog-

fylkesmennhar uttalt seg, kan departementetgi bestemmelser

omsamarbeidmellom 2 eller flere regionplanrådom spørsmålav

felles interesseog om opprettingav de nødvendigesamarbeids-

organer.

3. For hvert regionplanområdeskal det være et,region-

. planråd som skal ha ansvaretfor og ledelsen av regionplan-•

arbeidet og behandle spørsmålav betydningfor regionplansom

er vedtatt.

Rådet skal ha en formann og representanterfra alle

deltakendekommuner. Etter-atkommunene har uttalt seg, bestem-

mer departementet-hvormange representanterhver kommune skal

ha, under hensyn bl.a. til kommunenes interesserog folkemengde.

Ingen kommune bør alene ha flertall i rådet.

Kommunenesrepresentantermed varamennvelges for kom- •

munevalgperiodenav kommunestyrene. Valg foregår som forholds-

valg når noe medlem av Vedkommendekommunestyrekrever det. I

så fall skal bestemmelseni § 7 annet ledd i lov nr. 1 av
12. november 1954 om styret-iherreds- og bykommunenegjelde

tilsvarende. Departementetoppnevner formannenfor koMmune-

valgperioden. Rådet velger varaformannblant sine medlemmer.

Ved valget gjelder § 8 tredje ledd i lov om styret i herreds-

og bykommunenetilsvarende.

Rådet kan ikke gjøre noe gyldig vedtak uten at minst

to tredjedelerav medlemmene er til.Stede.

Rådet kan nedsette et arbeidsutvalg•oggi det fullmakt

til å gi uttalelser i sitt sted og til å gi samtykkeetter § 19.

Valg av medlemmer til utvalget foregår som forholdsvalgnår noe

medlem av rådet krever det, jfr. tredje ledd. Fylkesmannenskal.

så langt råd er. gi rådet fagkyndig sekretærhjelp(jfr. § 15

_tredjeledd) om ikke departementetbestemmernoe annet. Rådet



tilsetterden hjelp som ellerS finnes nødvendig.

Utgiftene til rådet og til regionplanleggingenskal

bæres C.1:7de deltakendekommuner i fellesskap. Nvis kommunene

ikke blir anige om fordelingen,fastsettesden av fylkesmannen

under hensyn bl.a. til kommunenes interesserog folkemengde-

Rådet skal på et så tidlig tidspunkt som råd er

søke samarbeidmed offentligemyndigheter,organisasjonerm.v.

som har,interesseri planarbeidet. For samarbeidetmed slike

myndigheter,organisasjonerm.v. som i særlig grad har interes-

ser i planarbeidet,opprettessærlige fagutvalgmed represen

tanter for rådets fagkyndigesekretari,atog vedkommendemyndig-

heter og organisasjoneretter departementetsnærmere bestemmelse.

Rådet skal gi uttalelser om ganeralplanerog om regu-

leringsplanersom har betydningfor størsmål som omfattesav

regionplanarbeidet.

Ved planleggingenmå det tas hensyn til det sannsyn-

lige behov, og til at utgiftene ved gjennomføringenav de plan-

'lagte tiltak ikke overstigerkommunenesøkonomiskeevne.

Regionplan bør ikke gjøres mer detaljert enn nødvendigfor å

klarIegge og fremme løsningenav de spørsmål innenfortlan-

arbeidetsramme som er felles for regionen eller en større del

av den.

5. Utkast til regionplanlegges av regionplanrådet

fram for de deltakendekommuner til uttaleise. Etter at alle

kommunestyrerhar behandletsaken, tar rådet planen opp til

avstemningmed de endringersom det i tilfellefinner-grunn

til. Ved avstemningeni rådet gjelder § 16 siste ledd i lov

om styret i herreds- og bykommuneneav 12. nevember 1954til-
svarende. RerrionplanSom er vedtatt av rådet sendes til

fylkesmannensom innhenteruttalelse fra fylkesutvalget. Der-

.ettersender fylkesmannenplanen videre til departementet.

Departementetskal gi melding til rådet om det er enig i planen,

eller henstille at planen blir undergitt fortsatt behandling

dersom det har merknaderå gjøre.

Når det finnes hensiktsmessigo4-2:forsvammig,kan

regionplanutarbeidesog vedtas særskiltfor enkelte av de



tiltak regionplansamarbeidetom,:atter.

.6. RegiOnplanrådetskal sørge for at regionplanen

blir tatt opp til revisjonnår forholdenetilsier det. .Depar-

tementetkan gi påleP:gom dette.

Departementetlegger ved en del avtrykk.avdette

rundskriv og ber fylkesmannengjøre det kjent for kommunene

fylket.
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