Retningslinjer for planutvalget i Vegårshei kommune
Behandlet i planutvalget 20.08.2019
Vedtatt i kommunestyret 03.09.2019 PS 19/77
Gjelder fra kommunestyreperioden 2019–2023.
Det henvises for øvrig til utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune, som også
gjelder planutvalget i Vegårshei kommune.
Lovgrunnlag
Planutvalget er ikke et pålagt organ etter kommuneloven, men opprettet etter
Kommuneloven §5-7, som åpner for at Kommunestyret selv kan opprette utvalg for
kommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er sentral for
utvalgets arbeid. Andre bestemmelser i kommuneloven, forvaltningsloven, offentleglova og
annet relevant lovverk gjelder utfyllende.
Valg og sammensetning
Planutvalget består av 5 faste medlemmer. Formannskapets medlemmer, med eventuelt
nødvendige justeringer i henhold til likestillingslovens bestemmelser, skal fylle vervene som
medlemmer i planutvalget.
Arbeidsområde
Planutvalgets virksomhet er fastsatt av kommunestyret, som etter bestemmelser i
kommuneloven kan tildele planutvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet
følger av lov. Utvalget behandler saker i møter, men i saker der utvalget finner det nødvendig
skal det også legges inn tid til befaringer.
Delegert myndighet
Planutvalget har delegert myndighet til å fatte avgjørelser etter Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), på følgende områder:
-

vedta mindre endringer i kommuneplanen (§11-17)
fastsette planprogram i forbindelse med mindre revisjoner av kommuneplanen
(§11-13, 2. ledd), samt for reguleringsplaner med vesentlige virkninger (§12-9, 3.ledd)
vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret
(§ 12-12, 2. ledd)
vedta mindre endringer i reguleringsplan og/eller vedta utfyllinger innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen (§ 12-14, 2. ledd)
vedta midlertidig forbud mot tiltak (kapittel 13)
behandle klagesaker i vedtak etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling
som underinstans, der vedtaket i første omgang er fattet av administrasjonen i henhold til
delegert myndighet eller av utvalget selv
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Planutvalget er i tillegg ”sparringspartner” overfor administrasjonen ved utarbeidelse og
behandling av planer etter loven.
Kommunestyret har delegert til formannskapet å innstille ved behandling av kommuneplan
og kommunedelplaner. Innstillinger i disse sakene er derfor ikke tillagt planutvalgets
arbeidsfelt.
Planutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av møter henvises det til
utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune.
Kommunedirektørens rolle og sekretariat
Kommunedirektøren har ansvar for å påse at de saker som legges fram for planutvalget er
forsvarlig utredet. Kommunedirektøren skal etter behov stille faglig bistand og
sekretærresurser til disposisjon for planutvalget til blant annet:
- tilrettelegge for utvalgets arbeid og møter
- innkallinger og møteprotokoller
- fremskaffe nødvendig dokumentasjon/materiell etter behov
- sørge for utbetaling av møtegodtgjørelse etter vedtatt reglement
Endring av retningslinjer for planutvalget
Retningslinjene kan bare endres ved vedtak i kommunestyret.

