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Att: Lovrådgiver Jon Lunde 

 

    
 

 

Høring om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst 

av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse  
 

 

Vi viser til mottatt brev av 5. april 2022 med Justisdepartementets høringsutkast om 

tidsbegrensete lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til 

midlertidig kollektiv beskyttelse. 

 

Vårt fagområde berøres av forslaget til midlertidig endring i plan- og bygningsloven (pbl) ved  

ny bestemmelse i pbl § 20-9 og departementets utkast til «Midlertidig forskrift om unntak fra 

plan- og bygningsloven for å håndtere høye ankomster av fordrevne fra Ukraina». 

 

Av humanitære grunner, støtter Riksantikvaren fullt ut lovforslaget om ny tidsbegrenset 

bestemmelse i plan- og bygningsloven § 20-9.  

 

Den midlertidige lovendringen gir i praksis adgang for kommunene til å gjøre unntak fra krav 

om søknad om tillatelse og arealplan for oppføring av bolig, tidsbestemt bruksendring av 

eksisterende bygninger og plassering eller oppføring av midlertidige bygninger som skal brukes 

til innkvartering av asylsøkere, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, 

barnehage, skole og bolig. 

 

Riksantikvaren er tilfreds med at kulturminner er omtalt i presiseringen om unntak i forslaget 

til midlertidig endring i plan- og bygningsloven § 20-9 andre ledd; «Unntak etter første ledd kan 

ikke gjøres hvis det oppstår fare for liv og helse for brukerne, fare for skade på miljø eller kultur-

minner, tap av naturmangfold eller dyrket eller dyrkbar jord, eller gjennomføringen av en 

arealplan vanskeliggjøres. Bygninger kan bare oppføres til varig bruk når området er avsatt til 

bebyggelse og anlegg i en arealplan» (vår understrekning).  

http://www.riksantikvaren.no/
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Det er viktig at det oppfordres til at kommunene må være årvåkne i midlertidig planlegging for 

nye boliger/skoler/barnehager m.m., både med hensyn til plassering i nærheten av automatisk 

fredete kulturminner og ved midlertidig bruksendring til boligformål til bruk av bygninger som 

er fredet etter kulturminneloven, slik at hensyn til viktige kulturminner samtidig ivaretas på en 

tilstrekkelig måte. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Turid Kolstadløkken (e.f.)  

avdelingsdirektør Anne-Judith Munthe-Kaas 

    

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

 

 

 

 


