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FORSKRIFT OM GEBYR VED OVERSKRIDELSE AV TIDSFRISTER ETTER § 30 I 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til Deres brev av 25.8.2003 angående høring på utkast til forskrift om gebyr ved 

overskridelse av tidsfrister for behandling av private planforslag etter § 30 i plan- og bygningsloven 

(PBL). 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å 

ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge. 

 

Saken 

Stortinget har vedtatt at det faste utvalget for plansaker må behandle private forslag til 

reguleringsplaner innen 12 uker etter at saken har kommet inn til kommune (jf § 30 andre ledd 

første og andre punktum i PBL), hvis ikke annet er avtale mellom kommunen og forslagsstiller. 

Innen denne fristen må det faste utvalget for plansaker bestemme om de skal fremme eller ikke 

fremme det private planforslaget. Hensikten med denne lovendringen er en mer effektiv og 

forutsigbar planbehandling. 

 

For å stimulere kommunen til å følge opp denne lovendringen, mener departementet det er 

hensiktsmessig å innføre sanksjonsregler for oversittelse av fristen på linje med de som allerede er 

fastsatt for byggesaksbehandlingen. 

 

Departementet foreslår derfor en forskrift som fastsetter slike sanksjonsregler. Forslaget innebærer 

at dersom kommunen har innført gebyr for behandling av planforslag, skal kommunen tilbakebetale 

forslagstiller 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides. 

 

Behov for sanksjonsregler 

FRIFO stiller spørsmålstegn ved behovet for å innføre en ny forskrift etter gjelden PBL når det nå 

jobbes med en helt ny planlov, jf høring på NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging 

etter plan- og bygningsloven II (Planlovutvalgets utredning med lovforslag) med høringsfrist 1. 

desember 2003. 

 



 

Side 2/2 

 

 

FRIFO mener det ville være bedre å avvente situasjonen til ny planlov er vedtatt, for deretter å 

vurdere behovet for slike regler. 

 

Uansett mener FRIFO at innføringen av slike sanksjonsregler ikke må gå på bekostingen av 

kvaliteten på planleggingen. Det kan ikke bli slik at det blir viktigere å holde fristen enn å 

gjennomføre en god planprosess der alle interesser blir grundig vurdert, herunder natur- og 

friluftslivsinteresser. 
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