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DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN FOR 
INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER BESKYTTELSE  
 
 
Vedlegg: 
FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for 
innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Krigen i Ukraina sender et stort antall mennesker på flukt. Mange kommer og vil komme til 
Norge også. For å sette kommunene i stand til raskt å kunne respondere på stort behov for 
innkvartering av flyktninger, har Kommunal og distriktsdepartementet fastsatt forskrift som 
gir unntak fra noen bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter: FOR-2022-03-
07-336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av 
personer som søker beskyttelse (asylsøkere). Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret 
delegerer vedtaksmyndighet etter forskriften, med unntak av behandling av klage, som 
tilrås delegert til Plan- og miljøutvalget. 
 
 
Saksutredning: 
Krigen i Ukraina sender et stort antall mennesker på flukt. Mange kommer og vil komme til 
Norge også. Dette vil kunne skje raskt. For å sette kommunene i stand til raskt å kunne 
respondere på stort behov for innkvartering av flyktninger, har Kommunal og 
distriktsdepartementet fastsatt forskrift som gir unntak fra noen bestemmelser i plan- og 
bygningsloven med forskrifter: FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan 
og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere). Den 
midlertidige forskriften gjelder fram til 01.01.2024. Etter forskriften kan kommunen, etter 
anmodning fra offentlig myndighet, vedta unntak fra krav om søknad om tillatelse for 
tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger for innkvartering av 
asylsøkere. Det er samtidig gitt en frist på 5 virkedager for slik behandling. Dersom det blir 
gitt unntak, gir §§ 5-7 unntak fra krav om nabovarsel, diverse unntak fra byggteknisk 
forskrift og unntak fra krav om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 
 
Dersom midlertidig bruksendring eller plassering av bygg er avhengig av dispensasjon fra 
plan eller planbestemmelser, skal søknad om dispensasjon behandles av kommunen innen 
5 dager. 
 
 
Vurdering: 



Kommunedirektøren finner ikke at vedtaksmyndighet etter denne forskriften er delegert, 
og vedtaksmyndighet ligger følgelig til kommunestyret. Kommunedirektøren vil med denne 
saken be kommunestyret om myndighet etter denne forskriften skal delegeres, slik at 
kommunen kan reagere raskt ved behov. 
 
Vedtak etter forskriften skal skje innen 5 virkedager. Det betyr at det må saksbehandles 
raskt. Slik kommunedirektøren ser det, bør myndighet etter forskriften delegeres til et 
politisk utvalg eller til kommunedirektøren.  
Dersom et politisk utvalg skal fatte avgjørelse, må det aksepteres at møtereglement for 
innkalling av møte og utsendelse av saker settes til side. Utvalget må da kunne innkalles 
med 2-3 dagers varsel, og få tilsendt saken(e) dagen før møtet. Dersom denne modellen 
velges, tilrår kommunedirektøren at myndigheten delegeres til Plan- og miljøutvalget, som 
til daglig håndterer saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Alternativt kan myndighet delegeres til kommunedirektøren. Dette vil gi kommunen større 
fleksibilitet til å raskt fatte avgjørelser. Kommunedirektøren tilrår at også myndighet til å 
fatte dispensasjon etter § 4 i forskriften delegeres. Kommunedirektøren vil bare bruke 
delegert myndighet om det er påkrevet på grunn av kort saksbehandlingstid. En delegering 
til kommunedirektøren vil gi mindre innsyn i behandlingen undervegs. Samtidig er det 
veldig begrenset tid til medvirkning, og kravet til nabovarsling er også tatt bort. 
Kommunedirektøren må prøve å få til en form for offentliggjøring av at det er bedt om 
unntak etter forskriften før vedtak fattes, for å bøte på manglende saksframstilling til et 
åpent politisk møte. På den andre siden vil et saksframlegg ligge ut i svært begrenset tid før 
møtet, slik at mulighet til medvirkning ikke vil bli særlig større ved behandling i politisk 
utvalg. 
 
Det er også mulighet til å klage på vedtak fattet etter denne forskriften. Også her har 
kommunen en saksbehandlingstid på 5 virkedager før oversending til klageinstans 
(Statsforvalteren). Kommunedirektøren mener at dersom det kommer inn en klage, bør 
denne underlegges politisk behandling. Det er knappe tidsfrister, og det kan gi store 
innvirkninger for enkeltpersoner. Siden saksbehandlingstiden også her er 5 virkedager, må 
det aksepteres at møtereglement settes til side, og det aksepteres møteinnkalling på 2-3 
dagers varsel, og saksframlegg dagen før møtet. Kommunedirektøren tilrår at myndighet 
delegeres Plan- og miljøutvalget, siden de håndterer saker etter plan- og bygningsloven til 
vanlig. 
 
Kommunedirektøren tilrår at myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om 
unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse 
(asylsøkere) delegeres til kommunedirektøren. Dersom kommunestyret ønsker en annen 
delegering, byttes bare kommunedirektøren ut med ønsket utvalg i forslaget til vedtak 
under. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret delegerer kommunens myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) til kommunedirektøren fra dags dato og frem til 01.01.2024. Dette 



omfatter vedtaksmyndighet etter §§ 2 og 4. En klage etter § 8 skal legges fram for Plan- og 
miljøutvalget for behandling før oversendelse til klageinstans. Det aksepteres at 
møtereglement for innkalling og utsendelse av sakspapirer tilsidesettes. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 


