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Sammendrag:

Ny plandel av plan- og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008. Plandelen trådte i
kraft med virkning fra 1. juli 2009. i

I ny plandel er kravet om at kommunen skal ha "et fast utvalg for plansaker" , (planutvalg),
opphevet. Det står kommunen fritt, innen gitt lovverk, å finne en ordning som ivaretar de
oppgaver som er lagt til utvalget.

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2009, K-sak 058/09, "å la det sittende planutvalg bestå
som utvalg for saker etter plan- og bygningsloven, jfr kommunelovens § 10, fram til neste
kommunevalg" .

Rådmannen anbefaler at dagens ordning med plan- og utviklingsutvalg (planutvalg) bibeholdes
fram til det blir avløst av anen ordning.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det
blir avløst aven anen ordning.

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet.

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver.

Per Gunnar Pedersen
Konst. rådman
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Sammendrag:

Ny plandel av plan- og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008. Plandelen trer i
kraf med virkning fra 1. juli 2009.

Den nye loven medfører en vesentlig endring av dagens lov både hva angår betydning/innold
samt redigeringsmessig.

Plandelen klargjør og styrker det offentliges ansvar i plansaker, bL.a. i forhold til planprosess,
planinnold og krav til planer. Den har en spesiell fokus på å styrke kommuneplanen som
verktøy, samt gjør overordnet planlegging mer bindende.
Miljøverndepartementet har anslått at ny plandel vìl kreve en viss styrking av planapasiteten i
de ulike kommuner. Rådmanen vil fortløpende vurdere behovet hva angår vår planapasitet.

I ny plandel er kravet' om et "faste utvalg for plansaker" opphevet. Kommunestyret må derfor ta
stiling til hvordan de oppgaver som er lagt ti utvalget skal løses. Etter § 10 nr. 1 i
kommuneloven kan kommunestyret opprette faste utvalg etter behov. Etter nr. 2 kan slike utvalg
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Rådmanen anbefaler at kommunestyret i denne omgang oppretterlbibenolder ordningen med et
fast planutvalg ut valgperioden, og at nye/nødvendige delegasjonsvedtak forordnes.

Kommunestyret må også ta stiling hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn og unges
interesse i planleggingen, (se ny plandel, §3-3). Her står at kommunestyret skal sørge for å
etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

KORT OM NY PLANLOVIKONSEKVENSER:

KOMMUNEPLANEN
Kommunal planstrategi: .
Loven innfører et krav om at alle kommuner skal vedta en kommunal planstrategi tidlig i



valgperioden, og innen ett år etter konstituering av kommunestyret. En viktig begrunnelse for
lovendringen er at politikerne skal kune gjøre seg kjent med kommuneplanen Som
styringsverktøy, og ta stiling til om de ønsker endringer i de mål og strategier som er nedfelt i
planen. Gjennomgangen.skal omfatte både kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen.
Kommunal planstrategi er ikke en del av selve kommuneplanprosessen, men skal dane grulag
for kommuneplanprosessen. Gjennom den kommunale planstrategien skal kommunen ta opp
temaer til drøfting som trenger ny kunskap og debatt, og den skal gi føringer for hvilke temaer
som skal tas inn i kommuneplanprosessen.

Langsiktig arealbehov som en del av samfunnsdelen:
Det legges opp til at samfunnsdelen skal inneholde en vurdering av de langsiktige
utviklingstrekkene i kommunen, i form av langsiktig arealstrategi. Her kan samenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk drøftes i et lengre tidsperspektiv, for eksempel
30 år eller mer. En viktig fusjon er å gi grunnlag for viktige strategiske valg om kommunens
utvikling, og hvordan kommuneplanen følger opp nasjonale mål og retningslinjer og
overordnede planer for arealbruk.

Planprogram:
For fylkesplan, fylkesdelplan og kommuneplan, samt for områdeplan og detaljplan som kan ha
vesentlige virknnger for miljø, naturessurser eller samfunn, skal det utarbeides et planprogram
som grulag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for:

· formålet med planarbeidet

· planprosessen med frister og deltakere
· opplegget for medvirkning

· behovet for utredninger av vesentlige konsekvenser av planen for samfun,
naturressurser og miljø. Dette innebærer at konsekvensutredning alltid inngår som en del
av planprosessen.

Kommuneplanens arealdel:
Målet med lovendringen er i første rekke å legge til rette for en forenkling av plansystemet der
planutfordringene er oversiktlige. Opplisting av innhold i kommuneplanens arealdel slik den har
vært hittil i §20-4 erstattes av planformål og hensynssoner. Det skiles mellom to nivåer i
planformålene:

· hovedformål

· .. underformål

Hovedformålene er også gjort gjennomgående og felles for både kommuneplan og
reguleringsplan.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Arealdelen trekker opp hovedlinjene for
arealbruen i kommunen, og stiler krav om utarbeidelse av nødvendige reguleringsplaner for
konkete tiltak.

Muligheten til å gi bestemmelser i komtIunephinens arealdel begrenses i forhòld til det som
har vært gjeldende hittiL. Hovedprinsippet vil være at en gjennom krav om reguleringsplan for
områder/prosjekter, sikrer nødvendig planprosess og detaljeringsgrad med sikte på utbygging,
inngrep, bru eller vern av betydning. I enkelte situasjoner åpnes det likevel for at det kan gis
tilatelse til utbygging direkte på grulag av kommuneplanens arealdel jfr § 11-11.

Reglene om bygging i 1 OO-metersbeltet langs sjøenlstrandsonebestemmelsene strammes inn.



REGULERINGSPLANEN
Områderegulering og detaljregulering:
I ny plan- og bygningslov forsvinner begrepet bebyggelsesplan og erstattes med at man har to
forskjellge reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering

Områderegulering er overordnet reguering av et større område, og skal utarbeides av det
offentlige.

-

Detaljregulering, eller prosjektregulering, gir de private en rett/mulighet til å sende inn og få
behandlet en plan. Dette er reguleringsplaner for konkete, mindre områder og med høyt
detaljeringsnivå Ofr dagens bebyggelsesplaner) og utarbeides med gruag i gjeldende
overordnet plan (kommuneplan, kommunedelplan eller områdereguleringsplan).
Detaljreguleringsplan får etter ny planlov en "holdbarhetstid" på fem år. Planen kan etter søknad
forlenges med 2 år om gangen.

Behandling av reguleringsplan:
I dagens lover det lovpålagt at planutvalget skal behandle reguleringsplaner og innstile til
planvedtak for kommunestyret. Dette endres nå slik at denne to-fase behandlingen ikke lengre er
lovpålagt. Ny lov fastsetter i § 12-12 at når forslag til reguleringsplan er ferdig behandlet, legges
det fram for kommunestyret til vedtak. Videre heter det: "Kommunestyret kan delegere
myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen
er i samsvar med rammene i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den
ble vedtatt av kommunestyret."

Kommuneplanen arealdelen for Fauske kommune ble vedtatt 15.02.01 og tilfredsstiler således
ikke kravet om fireårs grensen for vedtatt arealdeL. Ny arealplan forventes vedtatt i 2009 .

I tråd med dagens praksis vedrørende bebyggelsesplaner foreslår rådmanen at kommunestyret
delegerer myndigheten til å vedta detaljreguleringsplaner til "det faste utvalg for plans aker" ,

forutsatt at planen er i tråd med overordnet plan.

Dispensasjon:
De nye bestemmelsene tilsvarer i hovedtrekk gjeldende lov § 7.

Kravet om ((særlige gruen) som vilkår for å gi dispensasjon fra gjeldende plan utgår og
erstattes med en mer detaljert angivelse som klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen.
Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
I tilegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved titaket må vurderes opp mot
ulempene.

Loven angir at det ikke kan dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både
pl~sger og byggesaker, heruder eksempelvis planav for planer som krever .
konsekvensutredning;

Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde, tilgjengelig for
alle. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært
niye til før dispensasjon kan gis til bygging her.



Organisering av kommunal planmyndighet:
Kommunestyret er kommunal planyndighet og skal sørge for at plan- og bygningsloven følges.
Myndigheten til å vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplaner ligger til
kommunestyret i henhold til ny planlov .

Kravet om et "fast utvalg for plans aker" utgår. Etter ny lov organserer kommunen selv

arbeidet med den kommunale planlegging og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes
nødvendig. Rådmannen foreslår at administrasjonen og planutvalget fortsatt skal ha den
myndighet og rolle den har i dag, og at det fattes vedtak for at denne ordningen 

kan videreføres

ut denne valgperioden.

Ut fra ovennevnte fremmer rådmanen følgende innstiling.

INNSTILLING:

1. Fram til neste kommunevalg skal Planutvalget bestå som utvalg for saker etter plan- og
bygningsloven, jfr kommunelovens § 10. Planutvalg og administrasjon skal i medhold av
kommuneloven § 10 nr 4 og § 23 nr 4 delegeres myndighet etter plan- og bygningsloveni
av 17. juni 2008, slik at dette i størst mulig grad sammenfaller med dagens fordeling.

2. Kommunestyret delegerer sin planompetanse, så langt loven tilater, på følgende måte
og med de begrensninger som nevnt i pkt 3 -5:
a. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring
av henholdsvis planprogram og planforslag ti kommuneplaner.
b. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogramog
offentlig høring av reguleringsplanforslag samt at de kan vedta mindre
detaljreguleringsplaner , i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar
med rammer i kommuneplanens arealdel og overordetplan, og det er mindre enn fire år
siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret.
c. Rådmanen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av
reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan.
d. Ved endring av reguleringsplan delegeres planutvalget myndighet til mindre endringer
i detalj reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Små endrìnger delegeres til rådmannen.

3. Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken anses prinsipiell i forhold til
overordnede arealplaner eller i strid med politiske vedtak.

4. Klage på vedtak av reguleringsplaner skal undergis forberedende klagebehandling etter
fvl §33 av det same organ som fattet opprinnelig vedtak, med mindre klagen reiser
prinsipielle spørsmåL.

5. Rådmanen gis .myndighettil å inngå avtale med private om utarbeidelse av
områdeplaner samt beslutte samtidig behandling av reguleringsplan og byggesak.

6. Kommunestyret åpner for at private tiltakshavere kan stå for utarbeiding av grunnlaget
. av reguleringsplan i en prosess styrt av kommunen. I disse tilfellene skal det fattes en

avtalemellorr administrasjonen og den private tiltakshaveren om hvordan planarbeidet
skal utføres. Kommunens utgifter i dette arbeidet skal som hovedregel kreves refudert.



7. Ved behandling av detalj reguleringsplaner åpnes det for at kommunestyret, etter
søknad fra tiltakshaver, kan forlenge planvedtaket med to år, slik at total virketid blir syv
år.

8. Rådmanen gis fullmakt til å forlenge planvedtaket etter søknad.
Vedtak om forlenging av planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven med
klageadgang. En eventuell klage bringes inn for det politiske systemet etter same regler
som for reguleringsvedtak.

9. Rådmanens hjemmel til å gi dispensasjon fra planavet for enkle kurante tiltak
innenfor et planområde,jfr. DT-sak 2912001, videreføres.

PLUT -042/09 VEDTAK- 09.06.2009

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Fram til neste kommunevalg skal Planutvalget bestå som utvalg for saker etter plan- og
bygningsloven, jfr kommunelovens § 10. Planutvalg og administrasjon skal i medhold av
kommuneloven § 10 nr 4 og § 23 nr 4 delegeres myndighet etter plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008, slik at dette i størst mulig grad sammenfaller med dagens fordeling.

2. Kommunestyret delegerer sin planompetanse, så langt loven tilater, på følgende måte
og med de begrensninger som nevnt i pkt 3 -5:
a. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring
av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner.
b. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og
offentlig høring av reguleringsplanforslag samt at de kan vedta mindre
detalj reguleringsplaner, i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar
med ramer i kommuneplanens arealdel og overordet plan, og det er mindre enn fire år
siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret.
c. Rådmannen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av
reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan.
d. Ved endring av reguleringsplan delegeres planutvalget myndighet til mindre endringer
i detalj reguleringsplan eller vedta utfyllnger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Små endringer delegeres til rådmannen.

3. Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken anses prinsipiell i forhold til
overordnede arealplaner eller i strid med politiske vedtak.

4. Klage på vedtak av reguleringsplaner skal undergis forberedende klagebehandling etter
fvl §33 av det samme organ som fattet opprinnelig vedtak, med mindre klagen relser
prinsipielle spørsmåL.

5. Rådmanen gis myndighet til å inngå avtale med private om utarbeidelse av
områdeplaner samt beslutte samtidig behandling av reguleringsplan og byggesak.



6. Kommunestyret åpner for at private tiltakshavere kan stå for utarbeiding av grulaget
av reguleringsplan i en prosess styr av kommunen. I disse tilfellene skal det fattes en

. avtale mellom administrasjonen og den private tiltakshaveren om hvordan planarbeidet
skal utføres. Kommunens utgifter i dette arbeidet skal som hovedregel kreves refudert.

7. Ved behandling av detalj reguleringsplaner åpnes det for at kommunestyret, etter
søknad fra tiltakshaver, kan forlenge planvedtaket med to år, slik at total virketid blir syv
år.

8. Rådmanen gis fullmakt til å forlenge planvedtaket etter søknad.
Vedtak om forlenging av planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven med
klageadgang. En eventuell klage bringes inn for det politiske systemet etter same regler
som for reguleringsvedtak.

9. Rådmannens hjemmel til å gi dispensasjon fra planavet for enkle kurante tiltak
innenfor et pIanområde, jfr. DT -sak 29/2001, videreføres.

KOM-058/09 VEDTAK- 22.06.2009

Plan- og uviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Fram til neste kommunevalg skal Planutvalget bestå som utvalg for saker etter plan- og
bygningsloven, jfr kommunelovens § 10. Planutvalg og administrasjon skal i medhold av
kommuneloven § 10 nr 4 og § 23 nr 4 delegeres myndighet etter plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008, slik at dette i størst mulig grad sammenfaller med dagens fordeling.

2. Kommunestyret delegerer sin plankompetanse, så langt loven tilater, på følgende måte
og med de begrensninger som nevnt i pkt 3 -5:
a. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring
av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner.
b. Planutvalget delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og
offentlig høring av reguleringsplanforslag samt at de kan vedta mindre
detalj reguleringsplaner, i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar
med rammer i kommuneplanens arealdel og overordet plan, og det er mindre enn fire år
siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret.
c.Rådmanen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av
reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan.
d. Ved endring av reguleringsplan delegeres planutvalget myndighet til mindre endringer
i detaljreguleringsplan eller vedta utfyllnger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Små endringer delegeres til rådmanen.

3. Oelegert myndighet gjelder så langt ìkke saken ànses prinsipiell i forhold til
overordnede arealplaner eller i strid med politiske vedtak.

4. Klage på vedtak av reguleringsplaner skal undergis forberedende klagebehandling etter
fvl §33 av det samme organ som fattet opprinnelig vedtak, med mindre klagen reiser
prinsipielle spørsmåL.



5. Rådmanen gis myndighet til å inngå avtale med private om utarbeidelse av
områdeplaner samt beslutte samtidig behandling av re,guleringsplan og byggesak.

6. Kommunestyret åpner for at private tiltakshavere kan stå for utarbeiding av grunnlaget
av reguleringsplan i en prosess styrt av kommunen. I disse tifellene skal det fattes en
avtale mellom administrasjonen og den private tiltakshaveren om hvordan planarbeidet
skal utføres. Kommunens utgifter i dette arbeidet skal som hovedregel kreves' refudert.

7. Ved behandling av detalj reguleringsplaner åpnes det for at kommunestyret, etter
søknad fra tiltakshaver, kan forlenge planvedtaket med to år, slik at total virketid blir syv
år.

8. Rådmanen gis fullmakt til å forlenge planvedtaket etter søknad.
Vedtak om forlenging av planen kungjøres i henhold til plan- og bygningsloven med
klageadgang. En eventuell klage bringes inn for det politiske systemet etter samme regler
som for reguleringsvedtak.

9. Rådmannens hjemmel til å gi dispensasjon fra planavet for enkle kurante tiltak
innenfor et planområde, jfr. DT -sak 29/2001, videreføres.

iir;¡e!1fO~~:~.~
Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning


