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Notat 
 

 
Til  

         

  

         

Fra Kommunedirektøren 

Saksbehandler Hanna Kristensen Husabø 

Vår ref. 21/00539-21 Dato 29.04.2021 

 

Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Notat om videre 
prosess 
 

I forbindelse med Formannskapets vedtak har kommunedirektøren vurdert om 

en endring av definisjonen plasskrevende varer som kun inkluderer møbler, 

brune- og hvitevarer kan tas som en forenklet prosess. I samtale med Viken 

fylkeskommune og Statsforvalteren fikk kommunen tilbakemelding om at også 

en begrenset utvidelse av definisjonen etter deres mening er en endring som kan 

få store konsekvenser og som derfor må behandles gjennom ordinær 

planendring. 

 

Fylkeskommunen viste også til etterspillet etter at det ble gitt dispensasjon til 

Møbelringen og Jula. Uttalelsene fra regionale myndigheter i den saken viser at 

også en utvidelse av definisjonen til å inkludere møbler, brune- og hvitevarer 

sannsynligvis vil være omstridt.  

 

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene er det kommunedirektørens vurdering at 

også en mindre utvidelse av definisjonen ikke kan behandles som forenklet 

prosess. Dersom kommunen går videre med en forenklet prosess vil sentrale 

myndigheter etter plan og bygningsloven kunne påklage vedtaket som følge av 

saksbehandlingsfeil. Endringen bør derfor behandles gjennom ordinær prosess 

for endring av reguleringsplan. Alternativt kan tiltakshaverne søke dispensasjon 

fra bestemmelsen i forbindelse med byggesaken. 

 

Saksgang ordinær prosess for planendring: 

Det må varsles oppstart hvor berørte parter kan komme med innspill. Fristen for 

innspill er vanligvis 6 uker, men det kan vurderes å ha en frist på 4 uker. 

Oppstart må kunngjøres i avisen. Planforslaget legges så ut på høring i 6 uker før 
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endelig forslag tas til politisk behandling. Regionale myndigheter kan komme 

med innsigelse.  

 

Saksgang dispensasjon: 

Søknad om dispensasjon må behandles senest innen 12 uker. Søknaden skal 

sendes til regionale myndigheter for uttalelse. Dersom kommunen gir 

dispensasjon har regionale myndigheter anledning til å klage på vedtaket. Klagen 

behandles da av kommunen politisk og oversendes Statsforvalterens juridiske 

avdeling. Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken og kan oppheve 

vedtaket dersom det er gjort feil rettsanvendelse. Vilkårene for å kunne gi 

dispensasjon er at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene med å innvilge dispensasjon skal være større enn ulempene. 

Statsforvalteren skal være forsiktige med å overstyre kommunens skjønn og 

kommunalt selvstyre, men kan likevel oppheve vedtaket hvis de finner at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er tilstede.   

 

Etter kommunedirektørens vurdering av tilbakemeldingene fra sentrale 

myndigheter er det sannsynlig at en innvilgelse av dispensasjon vil bli påklaget. 

Det er da en risiko for at Statsforvalteren opphever vedtaket. Et slikt vedtak er 

endelig. Dersom saken skal tas videre etter et slikt vedtak må det igangsettes en 

ordinær reguleringsendring. 

 

En direkte oppstart av endring av planen, etter ordinær prosess, vil derfor 

sannsynligvis være den raskeste veien for å få avklart saken. 

 

Anbefaling: 
Kommunedirektøren anbefaler en ordinær planprosess med varsel og høring, 

også for en definisjonen som kun inkluderer møbler, brune- og hvitevarer. 

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til endring legges på høring uten 

ytterligere politisk behandling for å spare tid. Forslag til endring skal etter høring 

legges frem for politisk behandling og må vedtas endelig av kommunestyret.  

 

Forutsatt at det ikke fremmes nye krav om ytterligere utredninger i 

varselperioden, og at det ikke kommer varsel om innsigelse, kan kommunestyret 

sannsynligvis fatte et endelig vedtak i saken i løpet av høsten.  

 

Det vil være opp til tiltakshaver om de heller vil søke dispensasjon. Søkes det om 

dispensasjon vil denne behandles og legges frem for politisk behandling. 

 


