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Deres ref 14/1616-, Ottem/Brattegard.  
 
Viser til brev datert 22.08.2014, vedrørende høring av forskrift om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven.  
 
 
Kommentarer til den enkelte bestemmelse:  

 §6: Etter Avinors syn er det positivt at regionale og statlige myndigheters uttalelser skal 
avgrenses til eget ansvarsområde. Dette vil etter det vi kan se samsvare med de områdene de 
har innsigelsesadgang til etter Retningslinjer for innsigelse etter plan- og bygningsloven, og gir en 
ryddig og forutsigbar planprosess.  
Avinor vil presisere at også selskapet har innsigelsesadgang etter retningslinjen, og følgelig også 
skal være høringsinstans for planprogram som berører luftfartsanlegg drevet av Avinor AS.  
 
Når det gjelder kravet om at relevante og realistiske alternativer skal utredes, vil dette ofte være 
vanskelig å oppfylle for planer i forbindelse med utvidelse/endring eksisterende lufthavner. Krav 
i forbindelse med utforming for lufthavner er stor grad styrt av internasjonalt regelverk, og gir 
ingen realistiske alternativer.  
 
Avinor er positiv til at planprogram skal fastsettes innen ti uker etter høringsfrist, det vil gi en 
hurtigere planprosess. Det bør imidlertid åpnes for at fristen i spesielt store eller kompliserte 
plansaker kan forlenges, og at avgjørelsen om fristen skal forlenges enten avtales med 
forslagsstiller, eller avgjøres av fylkesmannen.  

 §7: Det er for oss uklart hva som ligger i kravet om «relevant faglig kompetanse», og hvem som 
skal avgjøre om kompetansen er tilstrekkelig. Dette punktet bør tydeliggjøres, så dette ikke 
overlates til den enkelte myndighet, og slik at prosessen blir forutsigbar for tiltakshaver.  

 §8: Det er uklart hvilke typer data og registre det her er snakk om, og om 
innsamlingen/registreringen av dataene krever spesiell kompetanse. Denne bestemmelsen bør 
presiseres ytterligere.  

 §15: Avinor mener det er positivt at KMD kan fastsette eller endre ansvarlig myndighet, men for 
at dette ikke skal virke forsinkende på planprosessen, bør det settes tidsfrist også for en slik 
avgjørelse.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Jorid Flore 
Seksjonsleder 
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