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fremdriftsplan og leveranser

2) Mal for referat fra oppstartsmøte
3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

FORSLAG: 
Innføre uttømmende
liste for forhold som
kan reguleres i plan.§ FORSLAG: 

Forslagsstillers rett 
til offentlig ettersyn.§

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

FORSLAG: 
Kommunens planavdeling/
adm.  sender foreløpig 
tilbakemelding til forslags
stiller med innkalling  
til oppstartsmøte.KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.
KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

HV
A 

SK
JE

R?
PR

OS
ES

S 
OG

 A
KT

ØR
ER

AN
SV

AR
FO

RB
ED

RI
NI

GS
FO

RS
LA

G

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: 
Referat fra oppstartsmøtet
følger som del av forhånds
varselet.

FORSLAG: 
Mal for varsel og 
 kunngjørings annonse.

D
esign: w

w
w

.jensendesign.no • Trykk: 07 M
edia, O

slo 2015

§ LOVENDRING

AVTALER OG  
STANDARISERING

TIDSFRIST

POLITISK

Våre forbedringsforslag omfatter ulike nivåer av 
prosessen. Noen forslag krever lov og regelendring, 
andre går direkte inn  i avtaler og standardisering. 
Enkelte forslag handler om det politiske nivået, 
mens noen går på å sette opp tidsfrister.    
Hvert forslag har sin egen merking.

Denne visuelle fremstillingen er beskrevet nærmere 
i prosjektrapporten.

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

EFFEKTIVE PLANPROSESSER
PÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  

Paradigmeskifte i planprosesser 

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN AKTØRER I PROSESSEN

BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

Avklaring av forutsetninger, bl.a:

• Motstrid mellom planer
• Tolkning av planer
• Andre initiativ i området
• Avklare om ny plan trengs
• Teste ut mulighetsrom/premisser 

for nyutvikling

• Forslagsstillers sine planer,  
vurderinger og ambisjoner 

• Stedsanalyse

PLANPROSESSEN  
FRA IDÉ TIL VEDTAK

FORSLAGS
STILLER

• Innkomne merknader  
og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sin

sluttbehandling og anbefaling og
sender saken til politisk behandling.

Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

Varighet varierer stort. Forventet
tidsbruk avtales i oppstartsmøtet.

Mulig dialogmøte mellom forslagss
tiller og kommunen med forhånds
avtalte temaer. Ta hensyn til innspill
fra oppstartsmøtet

Mal for planforslag

Mottakere av varsel og kunngjøring:

• Offentlige myndigheter
• Naboer
• Interesseorganisasjoner 

 
 Mal for varsel og 

kunngjørings annonse.

Før eventuell oppstart må det gjennomføres 
avsjekk og avklaring opp mot bl.a.:

• Statlige planer og planretningslinjer 
• Regionale planer og planstrategier 
• Kommunale planstrategier
• Kommuneplanens arealdel  

og kommunedelplaner
• Særlover
• Gjeldende regulering
• Kommunestyrevedtak

?

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS   
STILLERS  

PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

FORSLAGS
STILLER

TIDSPLAN

FORSLAG: 
Konkret og reell  tidsfrist  
fra plan initiativet er overlevert 
og til kommunen inviterer  
til oppstartsmøte.

FORSLAG S
STILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  
PLANFORSLAG

Regulerings 
forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM 
OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: 
Egen nasjonal mal 
for fremstilling av 
 planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 uker

MULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  
fra forslags stiller

2) Veileder/mal for steds   
  og mulighetsanalyse

FORSLAG: 
Mulig (tidlig) politisk  
involvering, f. eks. gjennom 
orientering i potensielle  
konfliktsaker.

FORSLAG: 
Utarbeide egen mal for prosjektavtale og refera
tet fra oppstartsmøtet. Referatet er en sjekkliste 
for det kommende planforslaget. Milepæler for 
planprosess avtales i oppstartsmøtet.

FORSLAG: 
Vurdere 
omfang av 
dialogmøter.

OFFENTLIG 
ETTERSYN

BEHANDLING AV 
BEMERKNINGER

REVIDERING AV 
PLANMATERIALET

VARSEL OG KUNN         
GJØRING OM  OPPSTART   
AV PLANARBEID

6

FORSLAG: 
Mal for planforslag:
• plankart (mal finnes idag)
• planbestemmelser
• planbeskrivelser
• annen plandokumentasjon

FORSLAG: 
Endre lov og praksis 
slik at realisering av 
planen blir vektlagt. 

§

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

FORSLAG: 
12 ukersfrist skal 
endres til 8 uker. §

1
Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker

11109

FORSLAG: 
Kommunens behandling av planforslaget skal ikke
ta mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyn
er avsluttet til det endelige, politiske vedtaket er
fattet. Forslagsstillers tidsbruk kommer i tillegg.

Kommunens planavdeling/adm.
går gjennom planinitiativet:

• Vurdere steds og mulighetsanalysens 
 kvalitet

• Vurdere ønsket plangrep i lys
 av steds og mulighetsanalysen
• Vurdere eventuell avvisning
• Vurdere behov for planalternativ
• Kartlegge utredningsbehov
• Kartlegge temaer for fremtidige dialogmøter

FORSLAG: 
Loven definerer
kvalifikasjonskrav til
plankonsulenter.

§ FORSLAG: 
• Krav om steds og   mulighets
   analyse ved planinitiativ
• Egen mal for stedsanalyse

§
FORSLAG S

STILLER

PLANINITIATIV  
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

3

FORSLAG: 
Eventuell 
avvisning av 
planinitiativ.

§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysisk
utvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utred
ningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: 
Det skal lages en 
strategi og aktivitets
plan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver
 involverte parters roller, ansvars

områder, oppgaver/aktiviteter,  
fremdriftsplan og leveranser

2) Mal for referat fra oppstartsmøte
3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

FORSLAG: 
Innføre uttømmende
liste for forhold som
kan reguleres i plan.§ FORSLAG: 

Forslagsstillers rett 
til offentlig ettersyn.§

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

FORSLAG: 
Kommunens planavdeling/
adm.  sender foreløpig 
tilbakemelding til forslags
stiller med innkalling  
til oppstartsmøte.KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.
KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING

HV
A 

SK
JE

R?
PR

OS
ES

S 
OG

 A
KT

ØR
ER

AN
SV

AR
FO

RB
ED

RI
NI

GS
FO

RS
LA

G

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: 
Referat fra oppstartsmøtet
følger som del av forhånds
varselet.

FORSLAG: 
Mal for varsel og 
 kunngjørings annonse.

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Medis, Oslo 2015

§ LOVENDRING

AVTALER OG  
STANDARISERING

TIDSFRIST

POLITISK

Våre forbedringsforslag omfatter ulike nivåer av 
prosessen. Noen forslag krever lov og regelendring, 
andre går direkte inn  i avtaler og standardisering. 
Enkelte forslag handler om det politiske nivået, 
mens noen går på å sette opp tidsfrister.    
Hvert forslag har sin egen merking.

Denne visuelle fremstillingen er beskrevet nærmere 
i prosjektrapporten.

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

EFFEKTIVE PLANPROSESSER
PÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  

Paradigmeskifte i planprosesser 

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN AKTØRER I PROSESSEN

BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRINGAVTALER OG  STANDARISERINGTIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

Våre forbedringsforslag omfatter ulike nivåer av prosessen. Noen forslag krever lov og regelendring, andre går direkte inn  i avtaler og standardisering. Enkelte forslag handler om det politiske nivået, mens noen går på å sette opp tidsfrister.    Hvert forslag har sin egen merking.Denne visuelle fremstillingen er beskrevet nærmere i prosjektrapporten.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC. Avklaring av forutsetninger, bl.a:• Motstrid mellom planer• Tolkning av planer• Andre initiativ i området• Avklare om ny plan trengs• Teste ut mulighetsrom/premisser for nyutvikling • Forslagsstillers sine planer,  vurderinger og ambisjoner • Stedsanalyse

PLANPROSESSEN  FRA IDÉ TIL VEDTAK

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal for planforslag

Mottakere av varsel og kunngjøring:• Offentlige myndigheter• Naboer• Interesseorganisasjoner   Mal for varsel og kunngjørings annonse.

Før eventuell oppstart må det gjennomføres avsjekk og avklaring opp mot bl.a.:• Statlige planer og planretningslinjer • Regionale planer og planstrategier • Kommunale planstrategier• Kommuneplanens arealdel  og kommunedelplaner• Særlover• Gjeldende regulering• Kommunestyrevedtak

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

FORSLAG: Konkret og reell  tidsfrist  fra plan initiativet er overlevert og til kommunen inviterer  til oppstartsmøte.

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag  KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) Veileder/mal for steds     og mulighetsanalyse

FORSLAG: Mulig (tidlig) politisk  involvering, f. eks. gjennom orientering i potensielle  konfliktsaker.FORSLAG: Utarbeide egen mal for prosjektavtale og referatet fra oppstartsmøtet. Referatet er en sjekkliste for det kommende planforslaget. Milepæler for planprosess avtales i oppstartsmøtet. FORSLAG: Vurdere omfang av dialogmøter.

OFFENTLIG ETTERSYN BEHANDLING AV BEMERKNINGER REVIDERING AV PLANMATERIALETVARSEL OG KUNN         GJØRING OM  OPPSTART   AV PLANARBEID6

FORSLAG: Mal for planforslag:• plankart (mal finnes idag)• planbestemmelser• planbeskrivelser• annen plandokumentasjon

FORSLAG: Endre lov og praksis slik at realisering av planen blir vektlagt. §

KOMMUNENS PLANAVD./ADM.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

FORSLAG: 12 ukersfrist skal endres til 8 uker. §

1 Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker 11109

FORSLAG: Kommunens behandling av planforslaget skal ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. Forslagsstillers tidsbruk kommer i tillegg.

Kommunens planavdeling/adm.går gjennom planinitiativet:• Vurdere steds og mulighetsanalysens  kvalitet• Vurdere ønsket plangrep i lys av steds og mulighetsanalysen• Vurdere eventuell avvisning• Vurdere behov for planalternativ• Kartlegge utredningsbehov• Kartlegge temaer for fremtidige dialogmøter

FORSLAG: Loven definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan reguleres i plan.§ FORSLAG: Forslagsstillers rett til offentlig ettersyn.§

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe 8 KOMMUNENS  VURDERING  12 INNSTILLING TIL POLITISK BEHANDLING POLITISK BEHANDLING OG VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARINGHVA SKJER?
PROSESS OG A

KTØRER
ANSVARF

ORBEDRINIGS
FORSLAG

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet. FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Medis, Oslo 2015

BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSERPÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAGTIDSBESTEMT FREMDRIFT





Innhold

Forord  2
Sammendrag  4

1. Innledning og bakgrunn  8

2. Planhierarkiet  10
Plannivåer  10 
Bruk av alternative plantyper  12

3. Planprosess  14
Forutsigbare, overordnede planer er en forutsetning for forenkling  14
Beskrivelse av overordnet grep  14
Medvirkning  15
Fase 1: Forslagsstiller får en idé  16
Fase 2: Mulig sondering  17
Fase 3: Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte  17
Fase 4: Intern område- og prosessavklaring (i kommuneadministrasjonen)  19 
Fase 5: Oppstartsmøte  20
Fase 6: Varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeid  21
Fase 7: Utarbeidelse av planforslag  22
Fase 8: Kommunens vurdering av komplett planforslag  24
Fase 9: Offentlig ettersyn  25
Fase 10: Behandling av bemerkninger  25
Fase 11: Revidering av planmaterialet  26
Fase 12: Innstilling til politisk behandling  26
Fase 13: Politisk behandling og vedtak  26

4. Planens innhold  27
Når er en plan komplett?  27
Formål  27
Utforming  27 
Dokumentasjonskrav  28

5. Gjennomførbarhet  30
Innledning  30
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur (enten direkte lovkrav  
eller etter rekkefølgebestemmelser)  30
Rekkefølgebestemmelser  32
Utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommune  34
MVA på infrastruktur  35

6. Veien videre mot et paradigmeskifte  37

Sluttord  38



2

Forord
Norsk Eiendom startet dette prosjektet høsten 2014 for å se på hva som skal til for å oppnå vesentlige 
forbedringer i planprosessene. Bakgrunnen for initiativet er at reguleringsplaner etter plan- og bygnings-
loven tar lengre og lengre tid. Dette er en trussel mot verdiskaping i steds- og byutvikling i form av 
både tid og annen ressursbruk, men også mot planenes innholdsmessige kvaliteter. Det er ikke gitt at 
lang saksbehandlingstid gir bedre planer.

Rapporten beskriver Norsk Eiendom sine forslag og anbefalinger for å oppnå vesentlige forbedringer  
i planprosessene. Rapporten er basert på prosjektgruppens arbeid.

En god planprosess kjennetegnes ved et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de involverte 
parter. Dette prinsippet lå til grunn da prosjektgruppen ble sammensatt. Norsk Eiendom mente derfor 
at alle viktige parter i en planprosess burde være representert i prosjektet slik at man kom frem til de 
beste løsningene. 

Prosjektgruppen har bestått av:

• Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
• Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
• Liv Oxaal Kaasen, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten i Oslo
• Tone Gjertsen, advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
• Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS
• Rune Breivik, prosjektsjef, ROM Eiendom AS
• Terje Løvold, prosjektdirektør, Avantor AS

Prosjektdeltakerne forplikter ikke sine respektive organisasjoner i det videre arbeidet med forenkling 
av planprosesser.

Noen av forslagene i rapporten krever endring av lov eller forskrift, mens mange krever endringer i 
kommunenes egne rutiner og prosesser. Også utbygger/forslagsstiller må gjøre endringer og tilpasse 
seg de nye forslagene. Skal vi Iykkes med disse endringene, må alle involverte parter i en planprosess 
være villig til å tilpasse seg den nye prosessen. 

Vi har valgt å kalle prosjektet Paradigmeskifte i planprosesser. Vi vet dette er en meget ambisiøs tittel. 
Med en slik prosjekttittel ønsker vi å tydeliggjøre at vi ser på og foreslår vesentlige endringer og bety-
delige forbedringer av dagens prosesser. 

Etter innledende vurderinger av alternative løsninger, kom prosjektgruppen frem til at det mest hen-
siktsmessige er å basere prosjektets anbefalinger og forbedringsforslag på eksisterende lovverk og 
rutiner. Nettopp det mener vi styrker sannsynligheten for og realismen i at forslagene vil bli implementert 
i bransjen. Vi mener forbedringsforslagene langt på vei løser dagens utfordringer i planprosessen. Et 
særlig viktig element i rapporten er at vi har satt gjennomføring og realisering av selve planen i fokus.

Det kan finnes alternative løsninger for fremtidens plansystem som ikke er basert på eksisterende 
 lovverk og rutiner. Prosjektgruppen mener at slike alternativer ikke vil være hensiktsmessige eller 
 realistiske nå. Dette kan være alternativer der kun kommunen styrer og gjennomfører planprosesser. 
Eller der det er utbygger som har det hele og fulle ansvaret med å gjennomføre planprosesser. Eller 
det kan være ved at alle planer baseres på plansmietankegang. Mer om disse alternativene i siste 
kapittel i rapporten. 
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Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
Norsk Eiendom 

Carl Henrik Borchsenius 
Næringspolitisk rådgiver

Norsk Eiendom

Godt samarbeid og effektive prosesser krever at partene har tillit til hverandre. Rapportens anbefalinger 
om forutsigbare og åpne prosesser, økt forståelse for hverandres roller og tilrettelegging for konstruktiv 
medvirkning er forhold som vi mener fremmer tillit mellom partene.

Reguleringsprosesser handler mye om å koordinere og vurdere alle involverte parters roller og syns-
punkter. I mange tilfeller er dette svært sammensatte og kompliserte prosesser. Andre bransjer har 
utviklet teknikker og verktøy for å håndtere slike komplekse prosesser. Norsk Eiendom tror det kan 
være hensiktsmessig å tilpasse og implementere slike verktøy også i planprosesser. Sammen med 
anbefalingene i denne rapporten, kan dette utgjøre et paradigmeskifte i planprosesser.

Norsk Eiendom har stor tro på at dersom vi lykkes med å ta i bruk de foreslåtte endringene, vil vi stå 
rustet til å møte kommende utfordringer knyttet til vekst og utvikling av byer og tettsteder her til lands. 
Implementeringen av løsningsforslagene forutsetter et fortsatt godt og konstruktivt samspill mellom 
myndigheter og næringen. Norsk Eiendom er på sin side både motivert og klar til å fortsette dette 
samarbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har høsten 2015 forslag til endringer i plandelen av plan- 
og bygningsloven ute på høring. Forslagene er et ledd i Regjeringens forenklingsarbeid og søker å bidra 
til mer effektive planprosesser. Denne høringen kom ut underveis i vårt arbeid. Noen av forslagene 
som departementet legger frem er sammenfallende med våre forslag. I denne rapporten velger vi like-
vel å ta med alle forslagene våre, selv om noen av dem allerede ligger ute i departementets høring.    
I all beskjedenhet er vi stolt over at KMD i sitt høringsbrev skriver at de har hentet inspirasjon til sitt 
forenklingsarbeid blant annet gjennom deltakelsen i vårt prosjekt.

Det er denne høsten utarbeidet to rapporter som berører reformbehov og forenkling av planarbeid. 
Den ene er denne rapporten, Morgendagens planprosesser. Den andre er rapporten fra Bolig- og 
 infrastrukturprosjektet, som er gjennomført av BNL i samarbeid med Boligprodusentenes Forening    
og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Prosjektene er koordinert og utfyller hverandre. Morgen-
dagens planprosesser går spesielt inn på en styrt og forutsigbar gjennomføring av selve planproses-
sen. Bolig- og infrastruktur har et mer overordnet perspektiv på plansystemet og helhetlig planlegging. 
Begge rapportene kommer med løsningsforslag for å gjøre planer mer gjennomføringsorienterte og 
dialogbaserte. 

Desember 2015
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Sammendrag
Rapporten beskriver prosjektets anbefalinger og forbedringsforslag. I tillegg er det utarbeidet  en 
 illustrasjon som beskriver de ulike fasene i en reguleringsprosess. Hovedhensikten med  våre forslag 
er å bidra til mer effektive og forutsigbare planprosesser for alle involverte parter.

Prosjektets kanskje viktigste grep er å gjøre planprosessen om fra å være en «ikke-styrt» og relativt 
uforutsigbar prosess, til en styrt og forutsigbar prosess basert på en prosjektstyringsmodell. Dette 
 innebærer at det må stilles tydelige krav til både forslagsstiller og kommunen gjennom hele prosessen. 
Spesielt viktig er det at partene tidlig i prosessen utarbeider en prosjekt  plan/-avtale som beskriver 
involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver, aktiviteter, fremdriftsplan og leveranser. 

Prosjektet anbefaler også å vie oppmerksomhet til å bedre forutsigbarheten på planprosessen  fra 
kommune til kommune. Prosjektet anbefaler at det utarbeides veiledere og nasjonale maler som i 
større grad enn i dag legger premissene for utforming og oppbygging av de sentrale plan dokumentene. 
Prosjektet anbefaler at nye sentrale maler/sjekklister kobles til viktige faser av planprosessen. Malene 
kan, og i mange tilfeller bør, tilpasses hver enkelt kommune og hver enkelt plansak. Departementet 
bør utarbeide disse malene med tilhørende gode veiledere. Veilederne skal sammen med malene sikre 
en jevnere flyt mellom fasene i planprosessen og ikke minst gi  en vesentlig bedre og mer forutsigbar 
sammenheng mellom det enkelte planforslaget og logikken  i lovverket. 

Her er en stikkordsmessig oppsummering av prosjektets forbedringsforslag:

Planhierarkiet
• Slå sammen områderegulering og detaljregulering til én plantype: Reguleringsplan.  

Med eventuelt mulighet for å kreve ytterligere plankrav.

• Alle reguleringsplaner (i nytt system) skal kunne fremmes av både private og offentlige.

• Alle planer med sterke arealpolitiske føringer og som fungerer som arealplaner, skal bli  behandlet 
og vedtatt etter plan- og bygningsloven.

Planprosess
• Det skal utarbeides en strategi og aktivitetsplan for medvirkning i alle planprosesser.

• Loven skal definere kvalifikasjonskrav for plankonsulenter på en måte som sikrer både  prosess-, 
juss-, landskaps-/arkitektfaglig og annen planfaglig kompetanse. 

• Dersom forslagsstiller ber om det, plikter kommunen å arrangere et tidlig og uforpliktende 
 sonderingsmøte.

• Den innledende fasen av en planprosess skal standardiseres og strømlinjeformes for  å avklare   
og belyse de fleste problemstillingene raskest mulig, for å sikre en forutsigbar   videre prosess. 

• Det skal tilrettelegges for en ryddig dialog mellom kommunen og forslagsstiller.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for fremstilling av planinitiativ som kommunen kan   tilpasse 
lokale forhold. Malen skal fungere som en sjekkliste.

• Det skal være fastsatt en konkret og reell tidsfrist fra planinitiativ er overlevert og til kommunen  
 inviterer til oppstartsmøte.
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• Steds- og mulighetsanalyser skal vedlegges planinitiativet og det skal utarbeides en nasjonal mal   
for fremstilling av slike, som kommunen kan tilpasse lokale forhold. 

• Kommunen skal sende en foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller sammen med innkallingen   
til oppstartsmøtet.

• Kommuneadministrasjonen kan, hvis planinitiativet er i vesentlig strid med overordnede planer   
og ønsket utvikling, avvise saken. Avvisning kan i utgangspunktet kun skje i forbindelse med   
behandling av planinitiativet, ikke senere i planprosessen.

• Dersom kommunen avviser planinitiativet, skal avvisningen kunne fremlegges for politisk nivå   
for ny vurdering.

• Kommunen og forslagsstiller skal utarbeide og følge en prosjektplan/-avtale som skal beskrive 
involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter, faser/fremdrift/milepæler og 
 leveranser.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for referatet fra oppstartsmøtet som kommunen kan  tilpasse 
lokale forhold. Malen skal fungere som en sjekkliste. Milepæler for den videre  planprosessen skal 
avtales i oppstartsmøtet.

• Det skal ved behov legges til rette for tidlig politisk involvering, for eksempel gjennom  en  orientering   
i potensielle konfliktsaker.

• Referat fra oppstartsmøtet skal følge forhåndsvarselet til sektormyndigheter og berørte  parter   
og gjøres tilgjengelig på kommunens nettside.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for varsel og kunngjøringsannonse. 

• Medvirkningsprosess skal gjennomføres i henhold til egen plan for dette.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for planforslag (plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, 
ROS-analyse, annen plandokumentasjon).

• Partene skal i oppstartmøtet vurdere omfanget av og temaer for dialogmøter mellom kommunen   
og forslagsstiller frem til endelig planforslag.

• Dersom forslagsstiller velger å avvike fra plangrep avklart i oppstartsmøtet, skal det varsles 
 kommunen så snart som mulig og senest innen 4 uker før innsendelse av planforslag.

• 12-ukersfristen for vedtak om offentlig ettersyn skal endres til 8 uker.

• Forslagsstiller skal ha rett til å få sitt forslag sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

• Gjennomføre medvirkningsprosess i henhold til strategi og aktivitetsplan for dette.

• Kommunens behandling av planforslaget skal ikke ta mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig 
 ettersyn er avsluttet til det endelige politiske vedtak er fattet. Forslagsstillers tidsbruk kommer  
 i tillegg.
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Planens innhold
• Det skal være forutsigbart og tidlig avklart når et planforslag er å anse som komplett og dermed 

klart til høring og offentlig ettersyn. 

• Det skal i lov eller forskrift fastsettes en uttømmende liste over hva som kan bestemmes   
i reguleringsplan.

• Det skal lages en nasjonal veileder for planbestemmelser, med forslag til formuleringer som gjør   
at samme forhold blir beskrevet på samme måte i hele landet.

• Det skal lages en nasjonal mal for planbeskrivelser, som kommunen kan tilpasse lokale forhold.

• For prosjekter som har en langsiktig gjennomføring bør reguleringsbestemmelser formes som 
funksjonskrav. For kortsiktige prosjekter bør bestemmelser utformes konkret, men ikke for 
 detaljert, med mindre prosjektets rolle og plassering i omgivelsene tilsier dette.

• Loven må endres slik at kommunene kan lage overgangsordninger når nye planer vedtas.

Gjennomførbarhet
• Kravene til etablering av nødvendig infrastruktur (inkludert rekkefølgebestemmelsene) må 

 spesifiseres bedre i lovteksten. Det samme gjelder tiltakenes omfang og kvalitet. Det må   
i nnføres en forholdsmessighetsbegrensning knyttet til rekkefølgebestemmelsene.

• Det bør være automatikk i parallell opparbeidelse, dvs. at det for eksempel ikke skal være   
krav om at veien skal være ferdig før prosjektet kan starte.

• Hvis kommunen innvilger dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei, bør det samtidig 
 gjennomføres grunnavståelse. Det bør etableres en nasjonal standard for veierklæringer. 

• Det må legges til rette for et enklere system (for de små prosjektene) der kommunen kan   
ta ansvar for opparbeidelsen mot en på forhånd avklart andel av kostnadene. Refusjons-
bestemmelsene bør gjennomgås/forenkles. 

• Det må gjøres en lovendring slik at rekkefølgekravene skal gjengi kravene i pbl. § 18-1 som  er   
relevante for den aktuelle reguleringsplanen. Det må være anledning til å fravike bestemmelsene   
i § 18-1 i plan. 

• Det må innføres krav om kommunalt vedlikehold. «Fratrekk» fra utbyggers kostnader hvis  
dette ikke overholdes samt at restverdi for eksisterende anlegg kommer utbygger til gode.

• Det må gjøres en lovendring som innfører krav om forholdsmessighet for rekkefølgekrav, 
 tilsvarende som for utbyggingsavtaler. Det må bli større samsvar mellom rekkefølgekrav   
og utbyggingsavtaler. 

• Det må utarbeides standardiserte rekkefølgekrav og krav til kvalitet på tiltak.

• Staten må ta en større del av kostnadene for sosial infrastruktur i vekstområder. Dette kan blant 
annet gjøres gjennom Bymiljøavtaler/veksttilskudd (avtaler mellom kommunene og staten). 

• Det må utarbeides veiledning/norm for de vanligste tiltakene med tanke på gjennomføringstids-
punkt og eventuelt sikkerhetsstillelse (bankgaranti). 
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• Hvis krav om tinglysing eller andre alternative «ordninger» skal godtas, må det være faste   
og avklarte kriterier som regulerer dette. Ellers bør det være et klart forbud mot dette i loven.

• Det må presiseres at utbyggingsavtalen må forholde seg til den vedtatte planen og hovedsakelig 
skal gjelde gjennomføring av rekkefølgebestemmelser. 

• Forholdsmessighet må bli hovedregelen ved krav til anleggsbidrag fra utbyggere, og dette må   
få større reelt fokus. Samtidig må særlig vekstkommuner gis statlig tilskudd for å kunne ivareta 
kommunens ansvar til infrastruktur, med videre.

• Det bør ikke være begrensninger med hensyn til å kunne ta sosial infrastruktur inn som en del   
av utbyggingsavtalen.

• Det må utarbeides omforente standard-maler for utbyggingsavtaler som skal danne utgangspunkt 
for forhandling.

• Det må presiseres i forskrift hvilken offentlig infrastruktur som en utbygging kan bidra til 
 (geografisk og påvirkningsmessig). 

• Det må gjøres en lovendring slik at det blir fradrag for merverdiavgift på utbygging av offentlig   
infrastruktur, uavhengig av hvem som er gjennomfører og fremtidig bruker av tiltaket.
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1. Innledning og bakgrunn
 

Befolkningsveksten, og behovet for å legge til rette for fortetting i de større byene i tiden fremover, 
krever en betydelig transformasjon og utvikling av infrastruktur, boliger og næringsbygg. Denne 
 utviklingen vil kreve gode og effektive planprosesser for å sikre at det til enhver tid er tilgjengelig en 
tilstrekkelig utbyggingsreserve i vedtatte og relevante planer. Planene må ha tilstrekkelig kvalitet og 
fleksibilitet til å være realiserbare etter skiftende behov. 

Ifølge SSB vil Norge frem til 2040 vokse med over en million innbyggere. Den største økningen vil 
komme i, eller nær, storbyene. Planleggingen må i fremtiden kunne imøtekomme en rekke ulike behov 
for å møte denne befolkningsveksten. Det kan omfatte alt fra utbyggingen av ubebygde områder til 
transformasjon i eksisterende bystrukturer. Det vil kreves et bevisst forhold til klimamålene, samordnet 
areal og transportbruk i tillegg til at planene skal gjenspeile trygge og attraktive bo- og arbeidsformer 
for ulike brukere. 

De siste 30 årene har byutvikling, og ikke minst bytransformasjon og generell boligproduksjon, i større 
grad blitt overlatt til private initiativtakere, men innenfor et offentlig rammeverk. Mange større utviklings- 
og transformasjonsområder initieres av det offentlige gjennom overordnet arealplanlegging.

Reguleringsplanprosesser tar i dag for lang tid, og mange steder er det et betydelig underskudd på 
vedtatte og realiserbare planer som kan dekke behovet til en forventet og ønsket utvikling. I praksis 
ser vi at det offentliges rolle er svært begrenset. Den konkrete realiseringen av planene og utformin-
gen av våre fysiske omgivelser, herunder stort sett all boligbygging, er prisgitt det private initiativ. 
 Dette er en boligpolitikk og utviklingsstrategi som det stort sett har vært tverrfaglig og politisk enighet 
om i Norge de siste 30 årene. 

Det legges ned mye ressurser og et betydelig engasjement i mange reguleringsplanprosesser fra private 
utbyggere, sektormyndigheter, offentlige saksbehandlere, naboer og andre berørte. Dessverre lykkes 
det ikke alltid å koordinere denne innsatsen eller innfri forventningene fra dem som involverer seg. 
Utbyggerinteresser og særinteresser drar altfor ofte i hver sin retning. Resultatet blir ofte lange og 
tunge planprosesser som ender opp som et minste felles multiplum, med risiko for dårlige kompro-
misser.
 
Det er ikke noe mål å eliminere interessemotsetninger. Det må imidlertid settes inn tiltak som legger   
til rette for et forbedret, effektivt og konstruktivt samarbeid mellom de involverte parter for å gjøre 
prosessene mer forutsigbare. Utbyggere bør også selv ta ansvar for å koordinere sine prosjekter med 
nærområdets behov og med det sørge for at prosjektene gir merverdi for de byområdene de plasseres 
inn i.

Ofte ser en manglende sammenheng mellom arealplaner og gjennomførbarheten av disse.  Uhensikts-
messige rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler resulterer i dyrere bygg eller ingen utbygging i 
det hele tatt. Skiftende økonomiske konjunkturer kan endre investeringsplaner. Det er derfor viktig at 
reguleringsplaner legger vekt på både fysisk og økonomisk gjennomførbarhet fra starten av. Utbygger 
må ta sin forholdsmessige andel av kostnadene ved å bygge ut offentlig infrastruktur som følger direkte 
av reguleringsplanen. Det er viktig at både utbygger og kommunen er bevisst på at alle disse kost-
nadene til slutt blir dekket av sluttbruker.

En god reguleringsplanprosess kjennetegnes av forutsigbarhet og et konstruktivt samarbeid mellom 
de offentlige og de private aktørene, og det sivile samfunnet rundt. Dette samarbeidet forutsetter en 
bedre forståelse og ikke minst respekt for hverandres roller.  I en god prosess er man avhengig av at 
de private utbyggerne forstår og respekterer myndighetenes plikt til å sette rammer for byutvikling, 
avveie ulike hensyn og gjøre helhetlige vurderinger. Det er det offentliges ansvar å vedta gode, over-
ordnede arealplaner som muliggjør private initiativ. Planmyndighetene må i større grad ta konsekven-
sene av at det er de private utbyggerne som realiserer planene og sørger for den faktiske utviklingen. 
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Utbyggerne tar ofte et stort ansvar og risiko når de er med og bekoster etablering av felles teknisk 
infrastruktur.

Når utbygger og kommunen ikke lykkes med å håndtere berørte parters medvirkning i prosessen på 
en god måte, kan det fort bli skadelig for utfallet av hele planprosessen. Få steder i samfunnet er den 
demokratiske retten til medvirkning så tydelig lovfestet som i planprosesser. En forutsetning for å skape 
mer forutsigbare og effektive planprosesser, er at medvirkning håndteres vesentlig mer aktivt, bedre og 
tydeligere enn det ofte gjøres i dag. Det er viktig å tydeliggjøre når i prosessen det er anledning til med-
virkning. Videre er det minst like viktig å kommunisere hva det kan gis innspill på og hva som allerede 
er vedtatt og dermed ikke aktuelt å påvirke. Utbyggere må på sin side være mer åpne for å bearbeide 
egne prosjekter for å ivareta overordnede og nærmiljøbaserte behov.

Det er nettopp forutsigbarhet, samarbeid, rolleforståelse og reorganisering av planprosessen som er 
de sentrale stikkordene for dette prosjektet som Norsk Eiendom har tatt initiativ til. Prosjektet ønsker 
å peke på hva som skal til for å oppnå gode og konstruktive planprosesser.

Våre forbedringsforslag er ment å være aktuelle for hele landet, men en del av utfordringene gjelder nok 
primært pressområdene i og rundt byene. Våre løsningsforslag er ikke en uttømmende liste. En del tiltak 
som bransjen har foreslått er allerede gjennomført, og annet viktig endringsarbeid som pågår er ikke 
kommentert i denne rapporten. Dette gjelder for eksempel forsøksordningen i tolv fylker med sam-
ordning av innsigelser hos fylkesmannen.
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2. Planhierarkiet
Plannivåer

Antall plannivåer i dagens plan- og bygningslov
Den kommunale planbehandlingen har i dag to nivåer med til sammen fire plantyper. Kommune plan, 
kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering. Alle de tre første plantypene er i dag kom-
munens planverktøy, mens detaljregulering kan utarbeides av både private og offentlige.
 

Områderegulering, utfordringer og forslag til løsning
Lovens hovedregel er at områdereguleringer skal utarbeides av kommunen, men med en åpning   
for at private kan utarbeide planforslaget hvis kommunen finner det formålstjenlig. 
 
I flere kommuner gis ikke grunneier/private anledning til å bistå i områdereguleringsarbeidet,  og  i en-
kelte tilfeller skjer dette uten at det gis en (relevant) begrunnelse. Selv om formuleringen  i pbl. § 12-2 
andre ledd, andre setning bruker begrepet «kan», er det nærliggende å lese lovens forarbeider slik   
at grunneier/private var ment å gis anledning til forestå områdereguleringsarbeid  i nærmere angitte 
situasjoner. På side 229 i Ot.prp. 32 uttales for eksempel at slikt samarbeid er relevant for å:

«… imøtekomme et behov som oppstår der manglende kommunal plankapasitet eller prioritering   
fører til at gjennomføring av viktige  samfunns- eller utbyggingsoppgaver stopper opp…»

Videre:

«… eller utbyggingsinteresser ikke får avklart sine prosjekter fordi  områderegulering mangler.»

Lovgiver har således i betydelig grad åpnet opp for et offentlig-privat samarbeid. Når grunneier/private 
samtidig ikke gis rettigheter i selve loven for et slikt samarbeid, blir imidlertid resultatet usikkerhet og det 
skapes uklarhet og lite forutsigbarhet. Den valgte «både-og-løsningen», der kommunene uten nærmere 
begrunnelse kan avstå fra å behandle et privat forslag til område regulering eller et alternativ til kom-
munens områderegulering, oppleves som særlig uheldig når  de aktuelle områdereguleringsforslagene 
faktisk følger opp fastsatt arealbruk i kommuneplanens arealdel.

Denne ulike praktiseringen, som er basert på den enkelte kommunes frie skjønn, gir dermed en stor 
usikkerhet for grunneiere. Potensielle byggeprosjekter kan bli satt på vent i lang tid eller bli avlyst. 

Vi mener derfor at det er en betydelig svakhet ved loven at den ikke gir private rett til å fremme forslag   
til overordnede reguleringsplaner (områdereguleringer). 

Vi mener det kan føre til et demokratisk underskudd dersom grunneiers ønsker og syn aktivt blir ned-
prioritert av kommuneadministrasjonen og dermed ikke kommer under debatt i offentligheten. Det er 
ingen automatikk i at det er kommunen som nødvendigvis besitter den beste plankompetansen, eller 
som alltid har den beste kjennskapen til et område. Erfaringsmessig viser det seg også at kommunens 
planlegging ofte legger lite vekt på økonomiske konsekvenser av og forut setninger for den faktiske 
gjennomføringen, noe som gjør at planene blir vanskeligere å realisere. 

Når det gjelder byplanlegging, er det ingen fasit på hva som er den riktige løsningen for et område. 
Det vil alltid være flere mulige løsninger. Et reguleringsplanforslag som inneholder to eller flere alterna-
tiver, vil gi kommunestyret et klarere inntrykk av sentrale interessemotsetninger for den fremtidige 
arealbruken i planområdet. Denne fremgangsmåten fører også til at både kommunens administrasjon 
og de private vil måtte begrunne sine forslag på en bedre og mer poengtert måte for å kunne bli ved-
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tatt. Dette vil igjen kunne bidra til økt faglig kvalitet på de overordnede reguleringsplaner. For å få 
 dette til bør det ikke være begrensninger med hensyn til hvem som kan utarbeide de overordnede 
reguleringsplanene. 

Ved innføringen av dagens plansystem hadde områdereguleringen en evigvarende gyldighet mens 
detaljregulering hadde en gyldighet på fem år. Det var således et klart skille mellom disse plantypene, 
ved at det var kommunens ansvar å utarbeide de evigvarende planene, mens de private skulle ut-
arbeide de kortsiktige og detaljerte planene. I ettertid har imidlertid den begrensede gyldigheten for 
detaljreguleringer blitt fjernet. Dermed består forskjellen kun i hvem som kan utarbeide planene.

I praksis viser det seg at det er en god del overlapping mellom en områderegulering og en detalj-
regulering. I mange kommuner utarbeides det områdereguleringer der en kombinasjon av detaljerte 
bestemmelser og ytterligere krav om detaljregulering gjør planene lite hensiktsmessige. 

En mulig løsning for å bøte på ovennevnte utfordringer kunne vært å gi grunneierne/private en rett til 
å utarbeide områdereguleringer. Dette vil imidlertid medføre at dagens skille mellom plantypene blir 
enda mindre og det blir kunstig å opprettholde både områderegulering og detaljregulering. 

For å bidra til å løse dagens utfordringer i forbindelse med områdereguleringer, samt fjerne det kunstige 
og uheldige skillet mellom plantypene, foreslår prosjektgruppen å slå sammen områderegulering og 
detaljregulering til én plantype, dvs. reguleringsplan med mulighet for å fastsette ytterligere plankrav. 
Alle reguleringsplaner skal kunne foreslås av både private og offentlige. Dette sikrer at det kan ut-
arbeides overordnede reguleringsplaner med krav om en mer prosjektorientert reguleringsplan for   
de enkelte felt eller eiendommer. Ved at dagens områderegulering og detaljregulering endres til   
«reguleringsplan», fjernes dagens uklare skille mellom disse plantypene. Det foreligger samtidig    
ingen begrensning på hvem (grunneier/private eller det offentlige) som kan utarbeide planen.

Det vi ønsker å oppnå med denne endringen, er å ha et så logisk og enkelt plansystem som mulig,   
der planleggingen står i fokus. Endringen tydeliggjør forskjellen mellom de ulike plan nivåene (kom-
muneplan, kommunedelplan og reguleringsplan). Det er også viktig å ha et plansystem som ikke    
får så  store konsekvenser av eventuelle kapasitetsproblemer hos de enkelte kommunene.

Vi er ikke motstandere av at kommunen kan og skal utarbeide overordnede planer som et viktig 
 styringsverktøy. Dette vil fortsatt være mulig innenfor det foreslåtte nye systemet. Her er vi også av   
den oppfatning at kommunedelplan kunne vært brukt oftere til å gi overordnede føringer for et 
 område  i en kommune. 
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Bruk av alternative plantyper 

Utfordringer
I enkelte kommuner utarbeides uformelle planer som er ment å være veiledende, men som i mange 
sammenhenger nærmest får status/virkning som ordinære arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vi 
ser at kommunene kan ha behov for forholdsvis raskt å kunne gi avklaringer og fastsette overordnede 
rammebetingelser for arbeidet med fremtidige reguleringsplaner for et område, eventuelt også for 
flere pågående reguleringsplanprosesser innenfor et større område. 

Det er imidlertid uheldig at disse planene ikke følger fremgangsmåten i og vedtas etter reglene i plan- 
og bygningsloven. Det skaper usikkerhet med hensyn til rettsvirkningen og betydningen av planene, 
og gjør det vanskelig for berørte parter å forstå hva som faktisk er bindende og ikke. Det kan også gjøre 
at medvirkning tilsidesettes. Videre gjør det «planlandskapet» uoversiktlig for grunn eiere, utbyggere og 
forslagsstillere. Planene presenteres ofte som bindende overfor dem som ønsker å bygge ut.

FORBEDRINGSFORSLAG

•  Slå sammen områderegulering og detaljregulering til én plantype: Reguleringsplan. 
Med evt. mulighet for å kreve ytterligere plankrav.

 
• Alle reguleringsplaner (i nytt system) skal kunne fremmes av både private   

og offentlige.

Kommuneplan

Event. kommunedelplan  
(tema eller et område)

Ansvar: kommunen

Ansvar: private/kommunen

Byggesak Byggesak

Kommuneplan

Event. kommunedelplan  
(tema eller et område)

Plannivåer i gjeldende plan-  
og bygningslov Plannivåer, forslag til nytt system

Område-
regulering

Område-
regulering

Detalj-
regulering

Detalj-
regulering Reguleringsplan Reguleringsplan

Regulerings-
plan (med vilkår 

om ny plan)



13

FORBEDRINGSFORSLAG
• Alle planer med sterke arealpolitiske føringer og som fungerer som arealplaner,   

skal bli behandlet og vedtatt etter plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven er svært fleksibel med hensyn til plantyper, virkemidler og detaljeringsgrad.   
Det bør være fullt mulig å få til de ønskede avklaringer innenfor lovens system, eksempelvis som grove/ 
oversiktlige kommunedelplaner, reguleringsplaner eller gjennom planprogram. Mange synes å ha en 
feilaktig oppfatning om at planer etter loven må være svært omfattende og detaljerte, og derfor tar 
uforholdsmessig lang tid. Det hadde vært ønskelig at lovgiver klart eksemplifiserer hvor «enkle» planer 
etter loven kan være, slik at kommuner og utbyggere kan få til en tilstrekkelig enkel avklaringsprosess. 
Dersom eksempelarbeidet viser at dagens lov ikke er tilstrekkelig fleksibel, må lovgiver få på plass   
de nødvendige tilpasninger slik at det ikke utvikler seg et planverk på siden   
av loven. Dersom eksempelarbeidet viser at dagens lov er tilstrekkelig, må lovgiver kreve at planer 
som i realiteten er arealplaner, blir behandlet som sådanne og vedtatt i tråd med reglene i plan-    
og bygningsloven. Uansett hvordan dette løses, er det helt essensielt at de som skal gjennomføre 
planene blir tatt med i planarbeidet.
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3. Planprosess
Forutsigbare, overordnede planer er en forutsetning for forenkling
En forutsetning for forbedringer og endringer i dagens planpraksis og lovgrunnlag, er et overordnet 
planverk som kan brukes som grunnlag for utforming av en konkret detalj- eller områderegulering   
som kan gi byggerett.

Det overordnede planverket må forstås som den enkelte kommunes strategi for ønsket fremtidig   
utvikling. Kommuneplanens arealdel bør derfor være realitetsorientert, dvs. ta inn over seg at det er 
de private aktørene som skal faktisk skal bygge og være garantister for realiseringen. Samtidig må   
de overordnede planene ha et langsiktig perspektiv i samsvar med lovens formål og avveining av 
 ulike gruppers behov.

Overordnede og vanskelige temaer bør avklares på høyest mulig plannivå. Det bør være anledning   
til å overprøve eller utfordre vedtatte planer på et høyere nivå dersom det er gode grunner til dette. 
Eks: overordnet plan er utdatert, pågående kommuneplanarbeid peker i en ny retning, kommunale 
behov har endret seg, etc.

Beskrivelse av overordnet grep
Vi har beskrevet planprosessen visuelt i et flytskjema som viser prosess og aktører, hvem som har 
ansvaret innenfor de forskjellige faser, stikkordsmessig hva som skjer innenfor hver fase samt forslag 
til forbedringer. Dagens planprosesser oppfattes av mange som frustrerende, uforutsigbare og tidvis 
ikke-styrt. Frustrasjon oppleves på alle sider av «bordet», både hos forslagsstillere, plankonsulenter, 
planavdelinger og andre statlige/kommunale etater samt hos naboer og andre berørte. 

Målet med dette prosjektarbeidet har derfor vært å endre planprosessen fra å være det som ofte 
 oppleves som en «ikke-styrt og uforutsigbar prosess» til en «styrt og forutsigbar prosess basert på 
prosjektstyringsmodell». Dette innebærer blant annet at partene skal samarbeide om fremdriften  og 
oppdatere hverandre så snart som mulig ved behov for endringer.

Forutsigbarhet, forenkling og tydeliggjøring er stikkord som beskriver våre anbefalinger.

• Forutsigbarhet og dialog om fremdrift, leveranser, aktiviteter og alternativer
• Tydeliggjøring av roller i prosessen
• Gjensidig forpliktende fremdriftsplaner og milepæler 
• Klare leveranser, tydelighet på hva planen skal regulere (og hva den ikke kan regulere) 

I den videre beskrivelsen er hver fase i prosessen formulert slik: 

1. Hva skjer i denne fasen
2. Beskrivelse
3. Forbedringsforslag 
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Medvirkning
Medvirkning i planprosesser er et demokratisk prinsipp og en rettighet som er lovbestemt i pbl. 
 Faktisk er det få steder i samfunnet at de demokratiske rettighetene i form av medvirkning står så 
sterkt som de gjør i pbl. 

Skal man lykkes med effektive, konstruktive og forutsigbare planprosesser, er det avgjørende  å få til 
god medvirkning fra naboer, offentlige sektormyndigheter og andre interessenter. Mangelfull og dårlig 
koordinert medvirkning kan resultere i uforutsette innsigelser og protester basert på misforståelser. 
Dette er ofte en viktig årsak til at planprosesser tar lang tid og at innholdet i endelig vedtatte planer 
ofte ikke gir et tilfredsstillende resultat for de ulike aktørene. 

For at medvirkningen skal være konstruktiv, er det helt avgjørende at den kommer til rett tid i prosessen. 
Videre er det avgjørende at det kommer tydelig frem på hvilke områder (til hva) det kan komme innspill, 
og hva som allerede er fastlagt i overordnede planer. Det er i tillegg grunn til å minne om at også 
overordnede planer er blitt til gjennom demokratiske prosesser. 

God medvirkning bør i størst mulig grad være preget av tillit mellom partene. En åpen prosess og 
 troverdig kommunikasjon legger til rette for dette.

Vi anbefaler å legge opp til medvirkning på to steder i prosessen (som i dag): etter varsel om oppstart 
av planarbeid og under offentlig ettersyn. Det kan være krevende å legge til rette for  at det primært er 
i disse to fasene at reell medvirkning er mulig. Men når man lykkes med det, mener vi dette vil være 
det mest gunstige for alle parter. 

God og konstruktiv medvirkning kan gjennomføres på en rekke ulike måter. Dette kan blant annet være:

• Klargjøre visjon og mål for planarbeidet.

• Innhenting av informasjon og behov fra berørte parter og lokalmiljøet, for eksempel gjennom 
 spørreundersøkelser.

• Sikre at gode beskrivelser og illustrasjoner, herunder en godt utført steds- og mulighetsanalyse,   
er gjort godt kjent og er tilgjengelig (for eksempel via nettet og sosiale medier).

• Gjennomføre fellesmøter og befaringer for å drøfte med de berørte og gi dem en grundig 
 beskrivelse av planens bakgrunn, ambisjoner og mulighetsrom.

• Arrangere samlinger/workshops der berørte parter og andre interessenter kan diskutere plan-
forslag og komme med konkrete forslag og innspill.

• Utstrakt bruk av IKT og sosiale medier gjennom hele prosessen for å informere om fremdrift, 
 løsningsforslag, milepæler etc.

Det finnes en rekke ulike metoder, teknikker og løsninger for dette. Det finnes nettsider, bøker og 
 ressursmiljøer som har mye kompetanse på området. For alle alternativene er det avgjørende at  det 
er forslagsstiller som tar initiativ og er ansvarlig for å styre og koordinere medvirkningsprosessen i 
samarbeid med kommunen.

Ingen planprosesser er like. Riktig type medvirkning vil variere stort fra plan til plan. På oppstartsmøtet 
skal forslagsstiller i samråd med kommunen bli enig om en strategi og aktivitetsplan for medvirkning for 
de ulike aktørene videre i planarbeidet. 
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Fase 1: Forslagsstiller får en idé:

Hva skjer i denne fasen
Forslagsstiller må på eget initiativ kartlegge alle overordnede planverk som vil danne rammer for det 
private initiativet. Dette innebærer at forslagsstiller før oppstart må gjennomføre avsjekk og avklaring 
opp mot blant annet:

• Statlige planer
• Statlige planretningslinjer
• Regionale planer
• Regionale planstrategier
• Kommunale planstrategier
• Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner
• Særlover
• Gjeldende regulering
• Kommunestyrevedtak

Det er avgjørende at forslagsstiller og forslagsstillers plankonsulent ser behovet og gjennomfører slike 
avklaringer så tidlig som mulig. Dette vil bidra til en bedre forståelse for hvilke forventninger man kan 
ha til en ny plan, samt rydde bort unødvendige diskusjoner og avklaringer på et tidligere tidspunkt. 
Dersom man ønsker å utfordre overordnede planer, vil man også kunne gjøre en mer kvalifisert risiko-
vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få for den videre prosess frem til politisk behandling.

Beskrivelse
Det kan være mange ulike årsaker som ligger bak et planinitiativ, for eksempel en mulighet til å kjøpe 
en tomt, grunneier ser at en utvikling kan gi tilstrekkelig økonomisk avkastning, et ønske om å finne 
plass til en spesiell funksjon, eller noe annet. Når forslagsstiller (den som fremmer planen og betaler 
for planarbeidet) setter i gang med arbeidet, er noe av det første man bør gjøre å sjekke hvilke kom-
munale, regionale og statlige planer og føringer som gjelder for området.

Forslagsstillers fagkyndige gjør dette på oppdrag fra og i samarbeid med forslagsstiller. For å sikre en 
god planprosess og at planforslag får tilstrekkelig god kvalitet, må loven definere kvalifikasjonskrav 
for plankonsulenter. Kvaliteten på deres arbeid er dessverre sterkt varierende i dag. Kommunen må 
kunne stanse planprosessen når plankonsulenten antas å ikke ha tilstrekkelig kvalifikasjoner i henhold 
til loven. Dette for å sikre at vedkommende som opptrer som fagkyndig i en plansak faktisk har tilstrek-
kelig faglig kompetanse til å gjennomføre oppdraget. 

Tydeligere krav til fagkyndig
For å bedre kvaliteten på innsendte planforslag har gruppen vurdert om en kommunal/statlig god-
kjenningsordning for plankonsulenter er påkrevd eller nødvendig. Dette kan være et «ømtålig» tema, 
men gruppen har i flere sammenhenger erfart at manglende kompetanse i tilknytning til planarbeid 
kan være en risiko når man skal gjennomføre en forutsigbar og planfaglig forsvarlig prosess. Dersom 
en ikke skal innføre ny godkjenningsordning, bør loven i alle tilfelle tydeliggjøre hva som skal ligge i 
begrepet «fagkyndig».

FORBEDRINGSFORSLAG
• Loven skal definere kvalifikasjonskrav for plankonsulenter på en måte som sikrer både 

 prosess-, juss-, landskaps- /arkitektfaglig og annen planfaglig kompetanse. 
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Fase 2: Mulig sondering

Hva skjer i fasen
Avklaring av forutsetninger, blant annet:

• Motstrid mellom planer
• Tolkning av planer
• Andre initiativ i området 
• Avklare om ny plan trengs
• Teste ut mulighetsrom/premisser for nyutvikling

Beskrivelse
Dersom det er uklart hva som er gjeldende plansituasjon i et område, eller om det er igangsatt arbeid 
med nye overordnede planer, kan forslagsstiller be om en frivillig sondering med kommunen i forkant 
av innsendelse av et planinitiativ. En frivillig og uforpliktende kontakt med kommunens planavdeling   
i en sonderingsfase vil være et viktig supplement til oppstartarbeidet mellom forslagsstiller og plan-
konsulent.

Hensikten er å avklare overordnede føringer før prosjektutvikling settes i gang, slik at man ikke bruker 
mye ressurser på å arbeide med en plan som åpenbart ikke vil føre frem. Møtet skal dreie seg om hand-
lingsrom for nye tiltak og tolkning og gyldighet av overordnede planer etc., og skal ikke innebære en 
vurdering av et konkret prosjekt eller forslag. Ordningen skal være frivillig for forslagsstiller, og møtet 
avholdes i utgangspunktet kun i de saker der overordnet rammeverk er uklart. Forslagsstiller vil i en 
slik prosess kunne avdekke annet pågående relevant arbeid i kommunen og kommunen selv blir 
 oppmerksom på at det vil komme et planinitiativ på gjeldende område.

En god dialog i forkant av en kommende planprosess vil i stor grad legge til rette for et godt samarbeid 
mellom kommunale saksbehandlere, forslagsstiller og forslagsstillers plankonsulent. 

Fase 3: Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte

Hva skjer i denne fasen
• Utarbeidelse av forslagsstillers planer, vurderinger og ambisjoner basert på nasjonal veileder/mal 

for planinitiativ

• Utarbeidelse av steds- og mulighetsanalyse basert på nasjonal veileder/mal som bør tilpasses lokalt 

Beskrivelse
Det er forslagsstillers ansvar å utarbeide og sende inn planinitiativet til kommunen. Forslagsstiller setter 
seg inn i stedet gjennom en steds- og mulighetsanalyse, analyserer overordnede planer og retningslinjer, 
og gjør en vurdering av hvilke føringer derfra som er relevante. Planlagt tiltak fremstilles med tegninger/
illustrasjoner og beskrivelse på et overordnet nivå, med vekt på arealbruk, utnyttelse, høyder og plan-
grep. Det må redegjøres for om det planlagte tiltaket er i tråd med eller i strid med overordnede føringer. 

FORBEDRINGSFORSLAG

• Dersom forslagsstiller ber om det, plikter kommunen å arrangere et tidlig    
og uforpliktende sonderingsmøte.
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Dersom forslaget er i strid med overordnede føringer, må dette valget begrunnes. Videre skal forslags-
stiller vurdere og foreslå planområdets avgrensning, vurdere og begrunne typer og omfang av tematiske 
delutredninger og analyser, samt hvorvidt det er behov for medvirkning utover det loven fastsetter.

I tillegg må forslagsstiller redegjøre for sin egen vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredninger 
(KU). Forslagsstiller må vurdere om saken utløser krav om KU, og i så fall hva ved tiltaket som utløser 
kravet. Dersom saken er KU-pliktig, bør forslagsstiller redegjøre for hvilke utredningsalternativer som 
er relevante.

Planinitiativet skal inneholde forslagsstillers planfaglige begrunnelse og overordnet vurdering av plan-
forslagets virkning på sitt nærområde samt hvordan planforslaget forholder seg til kommunens gene-
relle utviklingsstrategi. Det er viktig å understreke at dokumentet ikke skal være et «innsalg» med 
 poetiske vurderinger, men et dokument styrt av faglige vurderinger og tematiske utkvitteringer.

Ved at forslagsstiller tidlig gjør seg kjent med innholdet og føringene i overordnede planer, og tar stilling 
til hvilke illustrasjoner, utredninger og analyser som vil være nødvendige, sikrer man at planinitiativene 
blir mer i tråd med overordnede føringer og ønsket utvikling for stedet, eller i det minste viser at 
forslags stiller har et bevisst forhold til hvorfor man bryter med ønsket utvikling. Dermed øker mulig-
hetene for at planinitiativet faktisk vil bli anbefalt videreført av kommunens administrasjon. Videre vil 
kommuneadministrasjonen i større grad kunne konsentrere seg om de planfaglige vurderingene knyttet 
til planarbeidet, og man øker sannsynligheten for at utredningsbehov blir avklart og fastsatt tidlig.

Utarbeidelse av et gjennomarbeidet planinitiativ etter en nasjonal veileder/mal, vil tidlig i planprosessen 
avklare de fleste planfaglige forhold. Dokumentet vil videre virke som et praktisk anvendbart arbeids-
dokument for forslagsstiller/plankonsulent og oppfølgende saksbehandling i kommunen.

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler må også være temaer i denne fasen.
Punktene er også å forstå som en konkretisering og fastleggelse av informasjon til prosessene som 
følger av § 12-8 i plan- og bygningsloven.

FORBEDRINGSFORSLAG

• Den innledende fasen av en planprosess skal standardiseres og strømlinjeformes for å 
avklare og belyse de fleste problemstillingene raskest mulig, for å sikre en  forutsigbar vi-
dere prosess. 

• Det skal tilrettelegges for en ryddig dialog mellom kommunen og forslagsstiller.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for fremstilling av planinitiativ som kommunen kan 
tilpasse lokale forhold. Malen skal fungere som en sjekkliste.

• Det skal være fastsatt en konkret og reell tidsfrist fra planinitiativ er overlevert   
og til kommunen inviterer til oppstartsmøte.

• Steds- og mulighetsanalyser skal vedlegges planinitiativet og det skal utarbeides   
en nasjonal mal for fremstilling av slike, som kommunen kan tilpasse lokale forhold. 
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Fase 4: Intern område- og prosessavklaring (i kommuneadministrasjonen)

Hva skjer i fasen
Kommunens planavdeling/administrasjon går gjennom planinitiativet:
• Vurdere sted- og mulighetsanalysens kvalitet og eventuelt utarbeide en egen
• Vurdere ønsket plangrep i lys av steds- og mulighetsanalysen
• Vurdere behov for avvisning av planforslaget
• Kartlegge utredningsbehov opp mot forslagsstillers vurderinger
• Vurdere behov for planalternativ
• Kartlegge temaer for fremtidige dialogmøter

Beskrivelse
Kommunen har etter mottatt planinitiativ inntil åtte uker på å behandle initiativet internt og sende ut 
sin planfaglige tilbakemelding til forslagsstiller med invitasjon til oppstartmøte.

Kommuneadministrasjon gjør en vurdering av den steds- og mulighetsanalysen forslagsstiller har laget 
og om den må revideres. Kommunen utarbeider eventuelt en egen steds- og mulighetsanalyse. De av-
klarer dessuten om det er andre overordnede føringer som må tas hensyn til enn de forslagsstiller har 
nevnt. Kommuneadministrasjonen vurderer forslagsstillers tiltak med vekt på byplangrep og forhold til 
omgivelsene, formål, utnyttelse og høyder, om kommunen kan anbefale at plansaken videreføres og i 
så fall under hvilke forutsetninger. Kommuneadministrasjonen tar også stilling til om de på nåværende 
tidspunkt vil varsle et eget alternativ til planen, dersom deres anbefalinger ikke følges.

Kommuneadministrasjonen tar stilling til om foreslåtte utredninger og analyser er tilstrekkelige og 
nødvendige, om det er nødvendig med medvirkning utover lovens minstekrav og om saken krever 
konsekvensutredning. Fordi forslagsstiller selv, ved innsendelse av planinitiativ, allerede har gjort en 
steds- og mulighetsanalyse og har vurdert eventuell utredningsbehov og KU-plikt, kan kommunen 
forhåpentligvis bruke kortere tid på denne vurderingen enn i dag.

Når kommuneadministrasjonen har gjort sin område- og prosessavklaring, sendes denne til forslags-
stiller slik at de kan forberede seg til oppstartsmøtet. Vi foreslår at dette skal skje innen åtte uker fra 
planinitiativet ble mottatt. I dag er det ingen formell tidsfrist for oppstartsmøtet.
Det er i stor grad slik dette gjennomføres i Oslo i dag.

Dersom kommuneadministrasjonen mener at saken er i vesentlig strid med overordnede planer og 
ønsket utvikling i så stor grad at det er bortkastet å bruke ressurser på å utarbeide og behandle et 
planforslag, skal kommunen så snart som mulig sende beskjed om avvisning til forslagsstiller. Avvis-
ningen skal kunne fremlegges for politisk nivå for ny vurdering. Forhåpentligvis vil imidlertid en even-
tuell mulig sondering (se fase 2) før utarbeidelse av planinitiativ avdekke dette på et enda tidligere 
tidspunkt. Der en slik mulig sondering ikke avholdes, vil avvisningen kunne skje ved intern område- 
og prosessavklaring.

Så fremt planinitiativet går over i neste fase av planprosessen, skal kommunen legge planforslaget ut 
til offentlig ettersyn og oversendes til politisk sluttbehandling. Avvisning kan kun skje i forbindelse med 
behandling av planinitiativet. Dette styrker grunneiers/forslagsstillers rettigheter i planleggingen, det sik-
rer også at planforslagene får en politisk avklaring/vedtak. Dette forutsetter at hverken planforslaget 
eller overordnede planer endres vesentlig mellom oppstartsmøte og innsendelse av komplett plan.
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Fase 5: Oppstartsmøte

Hva skjer i fasen
• Gjennomføring av oppstartsmøtet basert på nasjonal veileder/mal
• Møtets hensikt er å avklare rammene for fysisk utforming/plangrep fremdrift, prosess og utred-

ningsbehov. Møtet gjennomføres og referatføres i henhold til nasjonal veileder/mal.
• Referatet blir en forpliktende avtale og prosjektplan for involverte parter videre i planprosessen 

frem til endelig vedtak. Den beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter, 
faser/fremdrift/milepæler og leveranser

• Vurdere mulig tidlig politisk involvering
• Utarbeide plan for medvirkning

Beskrivelse

Utarbeidelse av forpliktende prosjektplan for hele prosessen
Vi foreslår at oppstartsmøtet gjennomføres etter ny, standardisert veileder/mal, og referatføres   
i henhold til denne veileder/malen. Fristen for kommunen til å ferdigstille referatet foreslås satt til   
to uker etter møtet.

Hensikten med oppstartsmøtet er å avklare forutsetninger og rammer for det videre planarbeidet, 
samt avtale videre fremdrift. Forslagsstiller har mottatt kommunens område- og prosessavklaring i 
forkant av møtet, og har hatt anledning til å ta stilling til om de ønsker å følge kommunens planfaglige 
anbefalinger eller ikke, eventuelt i hvilken grad. I oppstartsmøtet gjøres kommunen kjent med forslags-
stillers videre intensjoner, og basert på dette fastsettes videre prosess.

Med dette forarbeidet fra både kommune og forslagsstiller sin side, er det lagt til rette for et konstruktivt 
oppstartsmøte mellom partene. Det er i oppstartmøtet at en gjensidig forpliktende prosjektplan for den 
videre prosessen blir utarbeidet. Prosjektplanen skal bidra til at den videre prosessen blir forutsigbar og 
styrt i samsvar med prinsipper som gjelder for prosjektstyring. Referatet, basert på planinitiativet og 
møtets innhold, foreslås utformet som en kontrakt, med prosjektplan og sjekkliste mellom kommune og 
forslagsstiller. I de fleste tilfeller vil dermed kommune og forslagsstiller på dette tidspunktet i prosessen 
være klar over de fleste forhold og sammen stille styrket ved eventuelle senere innkomne merknader/
innsigelser fra berørte parter eller i form av nye, politiske endringsforslag.

I møtet skal det avklares hvilke utredninger og analyser som skal gjøres for at saken skal være godt 
nok opplyst. Det er kommunens privilegium å stille krav om utredninger, men disse kravene skal være 
saklig begrunnet. Det skal gode grunner til for å komme med tilleggskrav etter at oppstartsmøtet er 
avholdt. Ytterligere krav fra offentlige sektormyndigheter vil kunne dukke opp i forbindelse med vars-
ling av oppstart av planarbeidet. 

FORBEDRINGSFORSLAG

• Kommunen skal sende foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller sammen med   
 innkallingen til oppstartsmøte.

• Kommuneadministrasjonen kan, hvis planinitiativet er i vesentlig strid med over ordnede 
planer og ønsket utvikling, avvise saken. Avvisning kan i utgangspunktet kun skje i 
 forbindelse med behandling av planinitiativet, ikke senere i planprosessen. 

• Dersom kommunen avviser planinitiativet, skal avvisningen kunne fremlegges for politisk 
nivå for ny vurdering.
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Prosjektplan for involverte parter skal gjelde videre i planprosessen frem til endelig vedtak. Den be-
skriver involverte parters roller, hvem som er «prosjektleder» for den enkelte fase, ansvarsområder, 
oppgaver/aktiviteter, faser/fremdrift/milepæler og leveranser.

Mulig tidlig politisk involvering
I tilfeller der det er stor uenighet mellom partenes vurderinger, foreslås det at forslagsstiller på dette 
tidspunktet får mulighet til å få en politisk avklaring på problemstillingen. 

Hvis kommunens størrelse og kapasitet tillater det, kan alle planinitiativ fremlegges for politisk nivå.

Der det er særlig stor reguleringsrisiko (dvs. usikkert hva som blir det endelige utfallet av plansaken), 
kan man i enkelte tilfeller involvere kommunens politikere tidlig. Dette kan for eksempel gjelde dersom 
kommuneadministrasjonen har varslet at de vil fremme et eget alternativ med et annet formål enn det 
forslagsstiller ønsker. Da kan administrasjonen sende saken til orientering i kommunestyret eller et 
utvalg, for å få signaler om kommunens politikere mener dette er hensiktsmessig.

En utfordring med slik tidlig involvering av politikerne, er at det endelige vedtaket skal være basert på 
et ferdig utarbeidet og utredet planforslag, og at politikerne i liten grad kan eller bør love hva resultatet i 
en fremtidig votering vil bli. Planarbeid kan gå over flere valgperioder, noe som gjør det umulig å forutsi 
resultatet av en politisk votering. Forslaget kan også medføre økt tidsbruk for saksforberedelser på ulike 
nivåer i kommunen.

Fase 6: Varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeid 

Hva skjer i fasen

Mottakere av varsel, basert på veileder/mal:
• Offentlige myndigheter
• Naboer
• Interesseorganisasjoner

Publikum gjøres oppmerksom på at planprosess settes i gang gjennom kunngjøringsannonse i avis.    
I tillegg vurderes det andre former for bekjentgjøring, for eksempel ved bruk av ulike medier (for eksempel 
internett).

FORBEDRINGSFORSLAG

• Kommunen og forslagsstiller skal utarbeide og følge en prosjektplan/-avtale som skal 
beskrive involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter, faser/fremdrift/
milepæler og leveranser.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for referatet fra oppstartsmøtet som kommunen kan 
tilpasse lokale forhold. Malen skal fungere som en sjekkliste. Milepæler for den videre 
planprosessen skal avtales i oppstartsmøtet.

• Det skal ved behov legges til rette for tidlig politisk involvering, for eksempel gjennom en 
orientering i potensielle konfliktsaker.
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Beskrivelse
Senest to uker etter oppstartsmøtet foreligger referatet og planen kan varsles etter pbl. § 12-8. 

Vi foreslår at referatet fra oppstartsmøtet og kommuneadministrasjonens område- og prosess-
avklarings dokument følger med varselet til offentlige sektormyndigheter. Dermed kan de lese kommune-
administrasjonens vurdering og se om det er krav om utredninger eller annet som bør føyes til. Andre 
berørte parter gjøres oppmerksom på at disse dokumentene finnes, og de får opplyst hvor dokumentene 
kan leses.  Dermed bør det også være mulig for innsigelsesmyndigheter å varsle innsigelse allerede på 
dette tidspunkt, slik at forslagsstiller kan velge å ta hensyn til dette på et tidligere stadium enn det som 
ofte er tilfellet i dag.

Referatet og område- og prosessavklaringen bør også gjøres tilgjengelig for allmennheten, for eksempel 
på kommunens hjemmesider, slik det gjøres i Oslo kommune i dag.

Det bør utarbeides en nasjonal veileder/mal for varsel og kunngjøringsannonse, da det i dag varierer 
mye hvor informative varslingsbrev og kunngjøringsannonser er.

Gjennomføre medvirkningsprosess i henhold til plan for dette.

FORBEDRINGSFORSLAG

• Referat fra oppstartsmøtet skal følge forhåndsvarselet til sektormyndigheter   
og berørte parter og gjøres tilgjengelig på kommunens nettside.

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for varsel og kunngjøringsannonse.

• Medvirkningsprosess skal gjennomføres i henhold til egen plan for dette.

Fase 7: Utarbeidelse av planforslag

Hva skjer i fasen

• Utarbeide planforslaget
• Gjennomføre mulige dialogmøter mellom forslagsstiller og kommunen, med temaer som er avtalt 

på forhånd
• Ta hensyn til innspill fra oppstartsmøtet
• Utarbeide «optimalt» planforslag, gitt omforente rammebetingelser og forutsetninger
• Følge opp medvirkningsplanen

Beskrivelse
Etter at høringsfristen på varsling og kunngjøring er utløpt, fortsetter forslagsstiller med å utarbeide 
planforslaget i tråd med det som er avtalt i oppstartsmøtet. Det tas eventuelt hensyn til tilleggskrav 
om utredninger som er fremkommet i høringsuttalelsene. 

Underveis i arbeidet kan det avholdes møter med kommuneadministrasjonen om enkelttema. Det er 
ikke meningen at kommuneadministrasjonen i løpet av disse møtene skal gi noen helhetsvurdering 
eller forhåndsgodkjenning av planen, men skal snarere kunne bidra som diskusjonspartner for at 
planforslaget skal bli best mulig. 
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Forslagsstiller utarbeider en planbeskrivelse, illustrasjoner, forslag til reguleringskart og -bestemmelser   
i henhold til nasjonale standarder, og gjør utredningene og analysene som avtalt med kommunen. Dette 
utgjør til sammen et komplett planforslag, som sendes kommunen for behandling.

Vi foreslår ikke noen generell tidsfrist for denne fasen fordi noen prosjekter krever mer tid på utredning   
og modning enn andre. Fremdriften skal imidlertid være i henhold til det som er avtalt i oppstartsmøtet.

Komplett planmateriale, lovens minstekrav behandlet i gjeldende reguleringsplanveileder (MD1490),   
er ikke entydig beskrevet. Den bør konkretiseres gjennom en oppdatert veileder vedlagt en nasjonal 
mal. En slik veileder/mal bør inneholde:

Plankart. Plankartet følger av kart- og planforskriften og er således standardisert. Ytterligere presiseringer 
og veiledninger på fremstilling og vurderinger av linjetemaer, soner og arealformål bør fremkomme av ny 
veileder. 

Planbestemmelser. Vi mener det er behov for en nasjonal standard/veileder/mal på lik linje med  
 plankartet. 

Planbeskrivelse. Dagens veileder (MD1490) gir gode og klare føringer på oppbyggingen av en plan-
beskrivelse etter følgende logikk: Innledning/bakgrunn for planforslaget (kap. 1-2) – Planprosessen 
(kap. 3) – Planstatus (kap. 4) – Beskrivelse av området (kap. 5) – Beskrivelse av planforslaget (kap. 6) 
 – Konsekvenser av planforslaget (kap. 8) – Merknadsbehandling (kap. 9). Kap. 7 er oppsummering av 
KU eller KU-vurdering der dette ikke er aktuelt.

ROS-analyse

Annen plandokumentasjon
Veilederen må inneholde en uttømmende liste over hva som kan hjemles i en reguleringsplan.
Planmateriale utover overstående skal avklares i oppstartmøte, med eventuelle tillegg fremkommet   
som krav fra relevante parter i merknadsperioden.

I tillegg fordrer de aller fleste planer en utomhusplan/illustrasjonsplan i 1:500 (de fleste kommunale 
 veiledere krever dette). Utomhusplan er som hovedregel et godt supplement til de andre dokumentene   
og kan med hell kobles opp mot føringer i bestemmelsene.  Nødvendigheten av annet illustrasjon s-
materiale (utover det som er i planbeskrivelsen) er i stor grad en vurderingssak og kan med hell   
omtales i referatet fra oppstartsmøte.

Til slutt kommer nødvendige tematiske faglige delutredninger som ligger til grunn for valg av løsninger, 
avbøtende tiltak og føringer gitt i bestemmelsene. 

FORBEDRINGSFORSLAG

• Det skal utarbeides en nasjonal mal for planforslag (plankart, planbestemmelser, planbe-
skrivelse, ROS-analyse, annen plandokumentasjon).

• Partene skal i oppstartmøtet vurdere omfanget av og temaer for dialogmøter mellom 
kommunen og forslagsstiller frem til endelig planforslag.

• Dersom forslagsstiller velger å avvike fra plangrep avklart i oppstartsmøtet, skal det 
varsles kommunen så snart som mulig og senest innen 4 uker før innsendelse av plan-
forslag.
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Fase 8: Kommunens vurdering av komplett planforslag

Hva skjer i fasen

• Kommuneadministrasjonen gjør sin helhetsvurdering av planforslaget, og konkluderer foreløpig   
på hvorvidt de kan anbefale forslaget eller ikke.

• Kommunen utarbeider eventuelt sitt eget alternativ

Beskrivelse 
Vi foreslår at det avtales en forpliktende fremdrift i alle plansaker. Vi foreslår også at kommunen har   
8 uker på seg til å behandle et komplett planforslag og vedta å legge det ut til offentlig ettersyn. Der-
som forslagsstiller ikke holder avtalt fremdrift, er kommunens frist 12 uker.  Dette er fordi kommunen 
er avhengig av å kunne planlegge sin arbeidsmengde for å kunne rekke fristen. Dersom forslagsstiller 
ikke kan holde sin fremdrift, må ny fremdrift avtales med kommunen.

Et planforslag er komplett når forslagsstiller har sendt inn materialet som er nevnt ovenfor, og når 
 dette er entydig og greit å forstå. Det er med andre ord ikke et krav at kommunen må anbefale forslaget 
for at det skal være komplett. Saken må imidlertid være tilstrekkelig opplyst etter nasjonale standarder 
og avtalte delutredninger og tilleggsmateriale.

Vi foreslår også at forslagsstiller skal ha rett til å få sitt forslag lagt ut på offentlig ettersyn når det er 
komplett. Det vil si at kommunen ikke har anledning til å avvise et planforslag på dette stadiet med 
henvisning til brudd med overordnede planer. 

Etter mottak av komplett planforslag gjør kommunen sin helhetsvurdering. Kommunen skal på dette 
tidspunkt ikke gå i dialog med forslagsstiller for å få forslagsstiller til å endre sitt forslag. Dersom det 
er elementer kommunen ønsker å endre, skal dette komme frem i kommunens vurdering av forslaget. 
Hensikten med dette er å sikre fremdriften – en dialog om endringer på dette tidspunktet kan trekke 
ut i tid. Et annet viktig hensyn er å gjøre offentlig ettersyn mer reelt. Ved at både forslagsstillers og 
kommunens synspunkter blir lagt ut til offentlig ettersyn, kan publikum og beslutningstakerne bedre 
ta stilling til hva de mener er det beste, i stedet for at det blir presentert et kompromiss som kanskje 
ingen egentlig vil ha. 

Dersom kommunen ønsker å fremme et eget alternativ, utarbeides dette nå, og legges ut på offentlig 
ettersyn sammen med forslagsstillers alternativ.

FORBEDRINGSFORSLAG

• 12 ukers frist for vedtak om offentlig ettersyn skal endres til 8 uker.

• Forslagsstiller skal ha rett til å få sitt forslag sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn.
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Fase 9: Offentlig ettersyn

Hva skjer i fasen

• Berørte parter (offentlige myndigheter, naboer, interesseorganisasjoner) blir kjent med og forstår 
konsekvenser av planen

• Medvirkningsprosesser gjennomføres i tråd med planen for dette (fra oppstartsmøtet, eventuelt 
revidert)

Beskrivelse
Offentlig ettersyn er etter loven minst 6 uker, og vi foreslår ingen endringer i dette. I oppstartsmøtet 
bør kommunen og forslagsstiller ha snakket om og avtalt eventuell utvidet medvirkning, for eksempel 
om forslagsstiller skal avholde et folkemøte. 

FORBEDRINGSFORSLAG

• Gjennomføre medvirkningsprosess i henhold til strategi og aktivitetsplan for dette.

Fase 10: Behandling av bemerkninger

Hva skjer i fasen

• Forslagsstiller og kommune behandler innkomne merknader og eventuelle innsigelser
• Planmyndighet innkaller til bemerkningsmøte

Beskrivelse
Fra offentlig ettersyn er avsluttet til saken skal være ferdig behandlet og endelig vedtatt, foreslår vi at 
det som hovedregel ikke skal gå mer enn 16 uker. Den tiden forslagsstiller bruker på å revidere sitt 
forslag og sende inn oppdatert planforslag (se nedenfor) inngår ikke i disse 16 ukene.

Etter at offentlig ettersyn er gjennomført, sender kommunen innkomne bemerkninger og eventuelle 
innsigelser til forslagsstiller. Deretter forbereder forslagsstiller og kommuneadministrasjonen hver for 
seg i hvilken grad innkomne bemerkninger skal tas til følge, før de møtes og diskuterer bemerkningene. 
I møtet avklares også om foreslåtte endringer i planforslaget medfører at planen må ut på et nytt offent-
lig ettersyn, eller eventuelt høres av spesielt berørte parter.

Det er ikke nødvendig at administrasjonen og forslagsstiller blir enige om hvilke endringer bemerkning-
ene bør avstedkomme. Dersom administrasjonen mener det bør gjøres endringer som forslagsstiller 
ikke ønsker, kan dette danne grunnlag for et eget alternativ til politisk behandling.

Motsatt kan behandlingen av merknadene avdekke at det ikke lenger er grunnlag for to alternativer,  
 og kommunen og forslagsstiller kan enes om å fremme et omforent forslag til politisk behandling.

FORBEDRINGSFORSLAG

• Kommunens behandling av planforslaget skal ikke ta mer enn 16 uker til sammen, fra 
offentlig ettersyn er avsluttet til det endelige politiske vedtak er fattet. Forslagsstillers 
tidsbruk kommer i tillegg.
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Fase 11: Revidering av planmaterialet

Hva skjer i fasen
Forslagsstiller reviderer planforslaget. Dette skjer med bakgrunn i kommunens vurdering i forkant av 
offentlig ettersyn, bemerkninger som er innkommet ved offentlig ettersyn, og eventuelt i dialog med 
kommuneadministrasjonen. Forslagsstiller oppdaterer alt planmaterialet (planbeskrivelse, illustrasjoner, 
plankart, bestemmelser og utredninger), og svarer endelig på alle innkomne bemerkninger. Dette 
 sendes kommuneadministrasjonen for sluttbehandling.

Forventet tidsbruk for denne fasen avklares i prosjektavtalen.

Fase 12: Innstilling til politisk behandling

Hva skjer i fasen
Kommuneadministrasjonen gjør sin sluttbehandling og anbefaling, og sender saken til politisk   
 behandling. 

Beskrivelse
Kommunen mottar komplett og oppdatert planforslag fra forslagsstiller, og gjør sin sluttvurdering av 
dette. Oppdager kommunen i sin sluttbehandling at det er elementer i planen som burde endres før 
den sendes til vedtak, bør de foreslå dette for forslagsstiller (for eksempel om det er særskilte kvalitets-
krav som ikke er sikret). Dette gjøres for at planforslaget skal bli så godt som mulig. Det er imidlertid 
ikke anledning til å starte omkamp om allerede diskuterte temaer på dette tidspunkt. Dersom det er 
elementer som kommunen mener er viktige å sikre som tidligere har vært tatt opp/diskutert  (for eksem-
pel i kommunens vurdering til offentlig ettersyn), bør dette i stedet danne grunnlag for et eget alternativ 
fra administrasjonen.

Fase 13: Politisk behandling og vedtak

Hva skjer i fasen
Politisk behandling og vedtak av planforslaget.
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4. Planens innhold
Når er en plan komplett?
Planmateriale leveres etter nasjonal standard, kommunale egenarter og ekstramateriale avtalt i opp-
startsmøtet. Det skal være forutsigbart når en plan er å regne som komplett. Saken er komplett når 
saken er tilstrekkelig opplyst og det er konsistens mellom de ulike delene:

• Plankart
• Planbestemmelser
• Planbeskrivelse inkludert illustrasjoner, hvor det tydelig fremkommer hva som foreslås   

og relevante konsekvenser av dette 
• ROS-analyse
• Nødvendige analyser og utredninger (som avtalt i oppstartsmøtet og eventuelle senere  

 avklaringer) 

Et planforslag kan altså være komplett selv om innholdet i planforslaget ikke får kommunens 
 anbefaling. 

Selv om det i dag finnes veiledninger og rettspraksis på hva det er lov til å bestemme gjennom 
regulerings bestemmelser (for eksempel at det ikke er anledning til å regulere privatrettslige forhold), 
oppstår det ofte diskusjoner om hvor langt det er lov til å gå i en reguleringsplan. For å gjøre dette 
enklere, bør man vurdere å gjøre som i Danmark, hvor det i loven finnes en uttømmende liste over 
forhold som kan vedtas i reguleringsplan. På denne måten blir det lettere å sikre at de planene som 
vedtas faktisk er juridisk holdbare. Det bør dessuten utarbeides en nasjonal mal for planbestemmelser 
som inneholder standardbestemmelser og -formuleringer, slik at man får én måte å beskrive samme 
forhold på over hele landet.

 
En plan skal avklare hvilke formål som tillates, og i hvilket omfang. Det bør være rom for fleksibilitet  
i mange saker, men det skal være tydelig hvor fleksibiliteten i planen ligger. For eksempel må det fremgå 
at forslagsstiller selv kan velge fordeling mellom ulike næringsformål (forretning, bevertning, tjeneste-
yting) i en plan, men at det uansett skal være boliger i for eksempel 80 prosent av arealet. Andre ganger 
er det nødvendig å fastslå fordelingen mellom ulike formål mer presist, for eksempel hvis det er viktig å 
sikre variert bruk og ikke tillate at et helt kvartal blir fullt av restauranter. En reguleringsplan er ment å 
gi forutsigbarhet for både utbygger og omgivelsene. Den mister sin verdi  for omgivelsene dersom flek-
sibiliteten blir så stor at det er umulig å forutse om eiendommen i hovedsak vil bli benyttet som skole, 
hotell, kino eller boliger. Der en plan åpner for flere ulike utviklinger, må konsekvensene av planen be-
skrives med utgangspunkt i den utviklingen som gir størst konsekvenser. For eksempel vil man måtte 
utføre trafikkanalyser for det formål som gir mest trafikk (og gjerne minst) for å vite hva som er «worst 
case»-scenario for det man foreslår.

Utforming
I tillegg til formål, bør en reguleringsplan regulere plassering og størrelse på nye grøntområder, veier, 
bygninger med mer, samt forhold som er viktige for byen og omgivelsene. Slike forhold kan spenne 
fra leilighetssammensetning til passasjer for å ivareta gangakser, eller bygningsvolumer for å ivareta 
solforhold. Planen bør ha en detaljeringsgrad som er tilpasset prosjektets rolle i byen og grad av lang-
siktighet. For prosjekter som det kan ta lang tid å gjennomføre, bør bestemmelsene i større grad ha 
form av funksjonskrav (for eksempel «Bebyggelsen skal være nedtrappet mot sør»)  i motsetning til 
detaljerte bestemmelser, som for eksempel presise grenser mellom ulike høyder i reguleringskartet. En 
detaljert utformingsbestemmelse kan bidra til å sikre ønskede kvaliteter, men man må være bevisst på 
hvor man bruker den, slik at man ikke lager bestemmelser som er for detaljerte med tanke på hvor langt 
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prosjektet er kommet. Som hovedregel bør alle bestemmelser begrunnes i planbeskrivelsen. Da er 
det i ettertid lettere å se hva hensikten med bestemmelsen var, og det er lettere å vurdere hvorvidt   
det kan gis dispensasjon (for eksempel er det forskjell på om glass i fasaden er avledet av et ønske 
om å tilpasse bygget til naboen, eller om det er for å eksponere aktiviteten inne i bygget).

Man bør altså være bevisst når man reguleringsfester konkret arkitektonisk utforming. Det kan for 
eksempel være når stedstilpasning er særlig viktig (for eksempel på grunn av vernet bebyggelse),   
ved spesielle signalbygg eller der en gitt høyde tillates under forutsetning av en konkret arkitektonisk 
utforming. 

I en byggesak vil et avslag med hjemmel i estetikk, pbl. § 29-1 og/eller § 29-2, ofte bli påklaget. 
Klage behandlingen er i seg selv tidkrevende både for kommune og utbygger. Selv om loven i ut-
gangspunktet gir kommunen en generell hjemmel til å vurdere arkitektonisk kvalitet i byggesaken, 
gjennom § 29, viser det seg i praksis at Fylkesmannen ofte opphever slike avgjørelser fra kommunen. 
Dersom man skal komme bort fra dette, må lovens § 29 innskjerpes, slik at kommunen får sterkere 
hjemmel til å styre estetikken i byggesaker. For å ivareta forutsigbarheten, både for ut bygger og for 
samfunnet, er det imidlertid viktig at reguleringsplanen har tilstrekkelig konkrete  bestemmelser om 
arkitektonisk utforming. Ved å la dette inngå i plansaken, får man også en åpen prosess rundt estetik-
ken, i motsetning til om alle slike diskusjoner gjøres i byggesak der kun nærmeste naboer får anledning 
til å uttale seg.

Overgangsordning for større planer
Ifølge loven er en plan straks gjeldende fra vedtakstidspunktet. Vedtakstidspunktet kan imidlertid 
være uforutsigbart for berørte parter og gi store utilsiktede konsekvenser. Eksempler på dette er   
når en overordnet plan, områderegulering, kommunedelplan eller kommuneplan, innfører nye krav   
til dokumentasjon eller gjør andre vesentlige endringer som griper direkte inn i pågående planarbeid 
som har kommet svært langt eller byggesøknader som er klare til vedtak. Selv om poenget med en 
plan nettopp er å skape en ny rettsstilling, kan det likevel være behov for en overgangsordning slik   
at berørte får en rimelig mulighet til å innordne seg etter den nye situasjonen. Dette på samme måte 
som når en ny lov iverksettes. Dagens lov åpner imidlertid ikke for at kommunene lager overgangs-
bestemmelser. Det er ønskelig med en lovendring, slik at kommunene kan lage overgangsordninger   
der de mener det er nødvendig. Offentlig ettersyn vil i så fall være et naturlig grensesnitt, slik at 
 eventuelle overgangsordninger kun vil gjelde for planforslag som har vært ute til offentlig ettersyn.   
For byggesaker kan innsendt komplett byggesøknad eventuelt utgjøre skjæringspunktet.

Dokumentasjonskrav
Grensesnittet mellom tematisk dokumentasjon på reguleringsplannivå og byggesak er ofte uklart  og 
påvirker fremdriften negativt. Det er på det rene at tiltak som ligger til grunn for en detaljregulering   
befinner seg på svært forskjellige nivåer hva gjelder prosjektering. Alt for ofte blir forslagsstiller nødt til   
å binde seg til byggetekniske løsninger uten å ha et utarbeidet prosjekt ferdig. Delutredninger tilknyttet 
VA-løsninger, støykrav og grunnundersøkelser blir ofte fremsatt som krav til komplett planmateriale 
uansett sak og vurdering av den enkelte plan. Kravene til ytterligere dokumentasjon kommer altfor ofte 
sent i prosessen, gjerne etter innsendt komplett planmateriale der forslagsstiller forventer en utleggelse 
til offentlig høring, ikke en ny revisjonsrunde.

Vi foreslår at nødvendigheten av tematisk dokumentasjon så langt som mulig blir vurdert allerede i 
planinitiativ og med påfølgende avklaring i oppstartsmøtet. Relevansvurdering bør være et stikkord   
i denne sammenheng. Argumenter for å «utsette» en problematikk til byggesak, og dermed fastsette 
dette som dokumentasjonskrav i planforslagets bestemmelser for rammesøknad, bør fremsettes   
av forslagsstiller ved innsendelse av planinitiativ og vurderes av kommunen internt, før spørsmålet 
endelig avklares på oppstartsmøtet. 
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Det vil kunne dukke opp merknader fra andre offentlige sektormyndigheter som igjen vil føre til 
 endringer i kravet til komplett planmateriale. Dette vil imidlertid etter våre forslag til forbedringer   
måtte tvinge seg frem allerede i merknadsperioden etter varsling, og vil på den måten være hånd  te  r -
bart med tanke på fremdrift i planprosessen.

FORBEDRINGSFORSLAG

• Det skal være forutsigbart og tidlig avklart når et planforslag er å anse som komplett   
og dermed klart til høring og offentlig ettersyn. 

• Det skal i lov eller forskrift fastsettes en uttømmende liste over hva som kan bestemmes   
i reguleringsplan.

• Det skal lages en nasjonal veileder for planbestemmelser, med forslag til formuleringer 
som gjør at samme forhold blir beskrevet på samme måte i hele landet.

• Det skal lages en nasjonal mal for planbeskrivelser, som kommunen kan tilpasse   lokale 
forhold.

• For prosjekter som har en langsiktig gjennomføring bør reguleringsbestemmelser  formes 
som funksjonskrav. For kortsiktige prosjekter bør bestemmelser utformes  konkret, men 
ikke for detaljert, med mindre prosjektets rolle og plassering i om givelsene tilsier dette.

• Loven må endres slik at kommunene kan lage overgangsordninger når nye planer vedtas.
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5. Gjennomførbarhet
Innledning
For alle involverte parter og samfunnet for øvrig er det en overordnet intensjon at vedtatte arealplaner, 
og særlig reguleringsplaner, skal bli realisert. Dessverre utarbeides det arealplaner der gjennomførbar-
het ikke er tilstrekkelig vurdert. Resultatet er at planene ikke blir realisert, på grunn av for høy risiko og 
kostnader/omfang av rekkefølgebestemmelser. 

Forutsigbarhet for alle parter er et gjennomgående prinsipp i våre løsningsforslag. Det gjelder i høyeste 
grad også for realiseringen av planene. Arealplanlegging og gjennomførbarhet/økonomi må gå parallelt 
gjennom hele planprosessen. Det må være en dialog og forhandling mellom kommune og forslags-
stiller som sikrer at når det fattes endelig vedtak av en plan, er det også en omforent og akseptabel 
modell for realisering av planen.

Fremforhandlede utbyggingsavtaler og dialog om rekkefølgebestemmelse skaper forutsigbarhet. Dette 
vil legge til rette for kontrollert prisdannelse av en eiendom. I dag er det dessverre eksempler på at 
rekke følgebestemmelser og utbyggingsavtaler for en plan kommer veldig sent til kjenne. Dette resulterer 
i vesentlig prisøkning for sluttbruker eller ingen utbygging i det hele tatt. Samtidig er det viktig at 
 enkeltprosjekter bidrar til å utvikle en god by, ikke bare sikrer sitt eget program. For å oppnå dette, 
må kommunen tidlig avklare hvilke tekniske og grønne infrastrukturelementer prosjektet forventes  å   
bidra til gjennomføring av. Dette vil øke forutsigbarheten kraftig. Det må være bevissthet for kostnads-
konsekvensen for sluttbruker.

Opparbeidelse av teknisk infrastruktur (enten direkte lovkrav eller etter 
 rekkefølgebestemmelser) 

Dagens system, krav etter § 18-1, rekkefølgebestemmelser eller begge deler
Hvilke forpliktelser utbygger har til å besørge og bekoste teknisk infrastruktur avhenger av kravene 
som fremgår av pbl. § 18-1 (offentlig vei, vann og avløp til og langs tomten), og eventuelle tilleggskrav 
som fremkommer i rekkefølgebestemmelsene i plan. Det er ikke uvanlig at rekkefølgebestemmelser 
tar med noen tiltak etter pbl. § 18-1, mens andre tiltak ikke nevnes. Kommunen bør i slike planer av-
gjøre om planbestemmelsen er uttømmende. Det bør ikke gis ytterligere § 18-1-krav   senere i bygge-
saken dersom de ulike tekniske forholdene er avklart i planen.

I tillegg til at pbl. § 18-1 kan være vanskelig å forstå, synes det også å være lite bevissthet om denne 
bestemmelsen blant planleggere både i kommunene og hos utbyggere. Dette gjør at oppfyllelse av 
pbl. § 18-1-krav, som kan medføre betydelige kostnader og gjennomføringsproblemer, ofte ikke 
 vurderes i planarbeidet eller tidlig i prosjektet. Det kan også være at rekkefølgebestemmelsene ikke    
er samordnet med pbl. § 18-1-kravene. De reelle infrastrukturkostnadene og gjennomførings-
utfordringene (for eksempel grunnerverv) vil derfor ofte fremstå som uforutsigbare for utbygger.

Utfordringer
Omfanget av krav som kan stilles i medhold av pbl. § 18-1 er for uklare/uoversiktlige
Det gjelder eksempelvis der en veiopparbeidelse/utvidelse skal starte eller om/i hvilken grad plasser, 
torg, parker, strandpromenader/brygger, offentlige lekeplasser, gang- og sykkelveier er omfattet av 
 opparbeidelseskravet. I motsetning til situasjoner med utbyggingsavtaler, er det ingen forholdsmessig-
hetsbegrensning for § 18-1-tiltakene. Det er ønskelig med en nærmere spesifisering i lovtekst eller 
forskrift, samt en forholdsmessighetsklargjøring for slike tiltak.

Opparbeidelsen bør være parallell med resten av utbyggingen 
Utgangspunktet i pbl. § 18-1 er at infrastrukturen skal være opparbeidet før byggearbeider igangsettes. 
Dette er upraktisk og svært kostnadskrevende. Avvik krever formell dispensasjonsbehandling. Loven 
bør endres slik at utgangspunktet er at infrastrukturen opparbeides parallelt med utbyggingen.
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Grunnavståelse bør gjennomføres samtidig med dispensasjon fra opparbeidelseskravet
Opparbeidelse av infrastruktur utløser ofte behov for grunnerverv. Grunnerverv tar vanligvis lang tid 
og er svært kostbart. Det gjelder også grunnavståelse fra eiendommer der det tidligere er gitt dispen-
sasjon fra opparbeidelseskravet (tinglyst veierklæring). Der det gis dispensasjon fra opparbeidelses-
kravet bør samtidig grunnavståelsen til kommunen ordnes. Dette vil lette opparbeidelsen for senere 
utbyggere og redusere senere konfliktnivå da det er lettere for den som får dispensasjon å akseptere 
avståelsen sammen med dispensasjonen enn på et senere tidspunkt. Endringen krever kun praksis-
endring i kommunene, ikke lovendring. Gjennomføring av grunnavståelse vil være et saklig vilkår for 
dispensasjon.

Refusjonsordningen bør endres/forenkles for mindre prosjekter
Det er mulig å kreve kostnadsdeling for kostnader til opparbeidelse av infrastruktur som er pålagt   
i medhold av pbl. § 18-1 fra andre som får nytte av tiltaket – refusjon etter plan- og bygningsloven. 
Dagens system for dette er imidlertid svært omstendelig og komplisert. I tillegg er det ikke mulig å 
kreve refusjon for tiltak som ikke er omfattet av pbl. § 18-1. Refusjonsbestemmelsene bør gjennom-
gås og forenkles. For mindre prosjekter er det urealistisk å gjennomføre opparbeidelse og kreve  refusjon. 
En løsning kan være en ordning der det inngås avtale om at kommunen besørger gjennomføringen mot 
en fast avtalt kompensasjon fra utbygger.

Behov for økt kunnskap og bevissthet om pbl. § 18-1
De faktiske kostnader er ofte uklare både fordi omfanget er vanskelig å få avklart og fordi direkte op p-
arbeidelseskrav (pbl. § 18-1) ofte ikke er temaer i planleggingen og ikke samordnet med eventuelle 
rekkefølgekrav. I tillegg til de løsninger som fremkommer over, er det behov for kompetanseheving 
hos planleggere, både kommunale og private.

Klargjøring av kvalitetskrav som kan stilles til pbl. § 18-1-tiltak
I tillegg til at omfanget av opparbeidelse er uklart beskrevet i pbl. § 18-1, stiller kommunene forskjel-
lige, og noen ganger uforutsigbare, kvalitetskrav til tiltakene (rundkjøringer, gatelys, dyre kantsteiner, 
gatemøblering og gatebelegning etc.). Hva som er tilstrekkelig for at kommunen skal overta, er for 
uforutsigbart. Kravene bør fastsettes i en nasjonal forskrift og det må være klare kriterier for når det 
kan kreves kvaliteter ut over dette.

Samordning av rekkefølgekrav og pbl. § 18-1 
Kravene følger direkte av loven (pbl. § 18-1) og det er etter gjeldende rett ikke mulig å fravike disse   
i reguleringsbestemmelsene. Disse kravene kommer alltid i tillegg til rekkefølgebestemmelser, selv   
om bestemmelsene kan være utformet slik at dette blir uklart. Det er i dag ingen kobling i loven mellom 
pbl. § 18-1-tiltakene og rekkefølgekrav. Denne ordningen skaper uklarhet og lite forutsigbarhet for den 
som ønsker å bygge ut. Det bør innføres krav om at relevante krav etter pbl. § 18-1 tas inn i rekkefølge-
kravene og at rekkefølgekravene således er å anse som uttømmende. Det må være mulig å fravike    
pbl. § 18-1 i plan, à la avstandsbestemmelsene i loven – dersom ikke annet følger av plan.

Ved oppgradering av eksisterende anlegg bør restverdien komme utbygger til gode 
Veldig mange opparbeidelseskrav, både etter pbl. § 18-1 og rekkefølgebestemmelser, gjelder opp-
gradering av anlegg som allerede er etablert. I slike tilfeller bør det innføres en ordning der utbygger 
får godskrevet restverdien av eksisterende anlegg. En slik ordning må ses i sammenheng med punktet 
under om forsømt vedlikehold, slik at det nærmest er noen standardsatser for slik godskriving 
 uavhengig av tidligere vedlikehold.

Pbl. § 18-1 skal ikke brukes for å kompensere for dårlig vedlikehold
Erfaring viser at mange kommuner på grunn av begrenset kommuneøkonomi ikke klarer å vedlike-
holde veier, plasser og VA-anlegg, og at rekkefølgekrav eller krav etter pbl. § 18-1 kan brukes for   
å demme opp for dette etterslepet. Etterslepet skal ikke overføres til utbygger, og det må innføres  
 et regelverk for minstekrav til kommunalt vedlikehold og «fratrekk» for utbyggers kostnader dersom 
vedlikehold ikke er gjennomført.
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Rekkefølgebestemmelser 

Dagens system for rekkefølgebestemmelser
I dagens lov er det kun nødvendighetskravet og saklighetskravet som setter begrensninger for hvilke 
rekkefølgekrav som kan stilles i plan. I prinsippet er det ingen begrensninger i kravenes omfang. Det 
gjør at mange planer har rekkefølgekrav som ikke er mulig å gjennomføre for tiltakshaver innenfor en 
realistisk kostnadsramme, sett i forhold til prosjektet som skal bygges. I slike tilfeller bør også kom-
munen ha et ansvar, rent økonomisk, for å bidra til at prosjektet blir gjennomført. Dette gjelder særlig   
i markedssvake områder.

Utfordringer

Forholdsmessighetsprinsipp også for rekkefølgebestemmelser 
Utbyggere opplever i en del tilfeller at kommunen har for høye krav og ambisjonsnivå i rekkefølge-
bestemmelser. Dette kan for eksempel være etablering eller oppgradering av parker, plasser og annet, 
med svært høye kvalitetskrav. Regelverket for slike krav må gjennomgås. Et forholdsmessighetsprinsipp 
må innføres i tillegg til dagens krav om nødvendig og saklig. Samtidig må det legges til grunn at rekke-
følgekrav må være nødvendige for at planen skal fungere (tiltakene må være planavledet).

FORBEDRINGSFORSLAG

Formålet med disse forslagene er større forutsigbarhet for utbyggers plikter og kostnader   
i forbindelse med opparbeidelse av offentlig infrastruktur.

• Kravene til etablering av nødvendig infrastruktur (inkludert rekkefølgebestemmelsene) 
må spesifiseres bedre i lovteksten. Det samme gjelder tiltakenes omfang og kvalitet.  
Det må innføres en forholdsmessighetsbegrensning knyttet til rekkefølgebestemmelsene.

• Det bør være automatikk i parallell opparbeidelse, dvs. at det for eksempel ikke skal 
være krav om at veien skal være ferdig før prosjektet kan starte.

• Hvis kommunen innvilger dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei, bør det samtidig 
gjennomføres grunnavståelse. Det bør etableres en nasjonal standard for veierklæringer. 

• Det må legges til rette for et enklere system (for de små prosjektene) der kommunen kan 
ta ansvar for opparbeidelsen mot en på forhånd avklart andel av kostnadene. Refusjons-
bestemmelsene bør gjennomgås/forenkles. 

• Det må gjøres en lovendring slik at rekkefølgekravene skal gjengi kravene i pbl. § 18-1 
som er relevante for den aktuelle reguleringsplanen. Det må være anledning til å fravike 
bestemmelsene i § 18-1 i plan. 

• Det må innføres krav om kommunalt vedlikehold. «Fratrekk» fra utbyggers kostnader hvis 
dette ikke overholdes samt at restverdi for eksisterende anlegg kommer utbygger til gode.
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Rekkefølgebestemmelser må ikke bli et byggeforbud
Planer inneholder også rekkefølgebestemmelser som utbygger ikke skal gjennomføre og som i 
 realiteten er et byggeforbud inntil kommunen/stat har økonomi til å gjennomføre dem (skole, barne-
hage, sykehus, statlige veier). Det er viktig at kommunen i sin planlegging og i budsjetter tidlig tar 
hensyn til dette dersom man skal oppnå økt boligbygging.

Større gjennomføringsfokus også for rekkefølgebestemmelser
Erfaring viser at en del rekkefølgebestemmelser er urealistiske, blant annet med hensyn til omfang, 
grunnervervsbehov eller gjennomføringstidspunkt. Flere slike bestemmelser ville vært annerledes 
 dersom planene la mer vekt på gjennomføring, og utviste bedre forståelse for pengeflyten i prosjekter 
(tyngende tiltak kan først gjennomføres etter større inntekter).

Tinglysing skal ikke brukes for å omgå loven
Utbyggere opplever i økende grad krav om at det skal tinglyses allmenn tilgjengelighet til private arealer. 
Dette er i utgangspunktet i strid med lovens system, og virker ofte slik at det offentlige får tilgang til 
større offentlige arealer uten å belaste kommunens vedlikeholdsbudsjett. Enkelte utbyggere ønsker 
imidlertid slike løsninger for å få bedre kontroll med både teknisk standard og vedlikeholdsnivået eller 
å kunne utnytte arealene i grunnen. Det kan derfor være behov for noe større fleksibilitet enn hva 
 dagens lovverk åpner for, men dette må reguleres av lovgiver. Ved bruk av slike ordninger må man 
samtidig være bevisst på at drifts- og vedlikeholdskostnadene overføres til sluttbruker, herunder 
 boligeiere.

  

FORBEDRINGSFORSLAG

Hensikten med disse forbedringsforslagene er å få større forutsigbarhet for hvilke krav som 
er påregnelige, og sørge for en mer rettferdig fordeling mellom kommune og utbygger.

• Det må gjøres en lovendring som innfører krav om forholdsmessighet for rekkefølgekrav, 
tilsvarende som for utbyggingsavtaler. Det må bli større samsvar mellom rekkefølgekrav 
og utbyggingsavtaler. 

• Det må utarbeides standardiserte rekkefølgekrav og krav til kvalitet på tiltak.

• Staten må ta en større del av kostnadene for sosial infrastruktur i vekstområder.    
Dette kan blant annet gjøres gjennom Bymiljøavtaler/veksttilskudd (avtaler mellom   
kommunene og staten).

• Det må utarbeides veiledning/norm for de vanligste tiltakene med tanke på gjennom-
føringstidspunkt og eventuelt sikkerhetsstillelse (bankgaranti). 

• Hvis krav om tinglysing eller andre alternative «ordninger» skal godtas, må det være   
faste og avklarte kriterier som regulerer dette. Ellers bør det være et klart forbud mot 
 dette i loven.
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Utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommune

Regler i dagens plan- og bygningslov vedrørende utbyggingsavtaler
Plan- og bygningsloven § 17-3 setter i dag grenser for hvilke forpliktelser utbyggingsavtalen kan på-
legge en utbygger. Det avtalen kan gå ut på, er å «besørge helt eller delvis å bekoste» tiltak som er 
nødvendige for gjennomføringen av en arealplan. Det forutsettes at utbyggingen må være den direkte 
foranledningen til behovet for ytelsen. Videre må ytelsen tjene interessene i det aktuelle utbyggings-
området. I tillegg til kravet i pbl. § 17-3 om sammenheng mellom ytelsen og planens innhold, må tiltaket 
stå i et rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av 
planen og forpliktelser etter utbyggingsavtalen, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd, annet punktum. Et tredje 
vilkår for at et tiltak kan avtales, er at kostnadene som utbygger påføres må stå i et rimelig forhold til 
den belastning som den aktuelle utbyggingen påfører kommunen, jf. pbl. § 17-3, tredje ledd, tredje 
punktum. Dette innebærer at utbygger ikke kan bekoste tiltak utover den belastning utbyggingen 
medfører for omgivelsene. 

Utfordringer
I praksis har ikke disse bestemmelsene så stor betydning hos mange kommuner, da det er kommun-
eøkonomien som styrer hva kommunen kan bidra med. I realiteten betyr det at utbygger må ta store 
deler av eller hele kostnaden for å få gjennomført prosjektet. Dette fører igjen til høyere priser på boliger 
og næringsbygg. Forholdsmessighet må få større reelt fokus i reglene ved utbyggingsavtaler.

I dag legges store kostnader på utbygger i forbindelse med utbygging av offentlig infrastruktur. I tillegg 
til forhold som allerede er nevnt, er det i mange kommuner en oppfatning om at byggeprosjekter er så 
inntektsbringende for utbygger at store kostnader til ønsket/nødvendig infrastruktur kan belastes fullt 
og helt på prosjektet. Kommuner/fylkeskommuner bør ta et mye større ansvar for infrastruktur, med 
tanke på både å gjennomføre og bekoste prosjektene. Utbygging gir kommunen store inntekter i form 
av gebyrer og senere skatteinntekter. Store infrastrukturkostnader bidrar til økte boligpriser og til at 
prosjektene blir utsatt på ubestemt tid. 

Et annet moment er at kommunen i enkelte tilfeller kan ta inn «nye» krav i en utbyggingsavtale, det    
vil si andre enn de kravene som er avklart gjennom en reguleringsplan (omkamper). Dette bidrar til   
å forsinke prosessen og utbyggingen samt at prosjektene blir dyrere. 

I dag bruker partene mye tid og ressurser på å bli enige om innholdet i en utbyggingsavtale. Mye av 
ressursene går til å diskutere hvordan avtalen skal ivareta momenter som ligger i det øvrige regelverket 
(merverdiavgift, skatt, offentlige anskaffelser etc.), som da blir likt fra avtale til avtale. I dagens system 
eksisterer det ikke standardiserte nasjonale maler for utbyggingsavtaler. Noen kommuner har sin 
egen «mal», eller det kopieres fra andre avtaler fra nabokommunene. 

Dagens regelverk gir ikke mulighet til å ta sosial infrastruktur, som for eksempel skoler, inn som en del 
av utbyggingsavtalen. Det kan imidlertid settes opp rekkefølgebestemmelser om dette. Dette kan i 
noen tilfeller medføre at byggingen stopper opp i lang tid, i påvente av at kommunen har økonomi og 
mulighet til å bygge ut den nødvendige sosiale infrastrukturen. I enkelte tilfeller kan det derfor være av 
interesse for en utbygger delvis å bidra til bygging av for eksempel en skole for å kunne realisere sine 
prosjekter. Så fremt forholdsmessigheten blir en hovedregel og får større reell betydning enn den har i 
dag, bør det derfor ikke være begrensninger med hensyn til å kunne ta sosial infrastruktur inn som en 
del av utbyggingsavtalen. 

Et siste moment som bør avklares bedre i regelverket, er grenser for hvilken offentlig infrastruktur som 
en utbygging kan bidra til. Her er det viktig å vurdere konkret fra prosjekt til prosjekt hvilken påvirkning 
prosjektet har på infrastrukturen, samt å sikre at infrastrukturen geografisk forholder seg til prosjektet. 
For eksempel har Sivilombudsmannen i september 2015 slått fast at Sandnes kommunes praksis med 
utbyggingsavtaler er ulovlig. Kommunen kan ikke gjennom arealplaner (her kommuneplanen) kreve at 
utbyggere i planområdet skal gi et generelt anleggsbidrag til finansiering av kommunale tiltak, uten at 
det er foretatt konkrete vurderinger for hvert enkelt prosjekt om hvorvidt bidrag til kommunal 
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 infrastruktur er nødvendig. Bidraget må også stå i forhold til den belastningen som prosjektet   
påfører infrastrukturen. 

MVA på infrastruktur 

Gjeldende regelverk vedrørende merverdiavgift på infrastruktur
En privat utbygger kan ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved opparbeidelse av infrastruktur, 
selv om infrastrukturen skal overføres til det offentlige ved fullføringen. Fradragsretten forutsetter at 
 an skaffelsen er til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet, for eksempel frivillig 
 registrert utleievirksomhet. Dersom anskaffelsen har tilknytning både til avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig 
virksomhet, må fradraget fordeles. Når tiltaket gjelder boligutvikling, foreligger det ikke fradragsrett.

Selv om det initialt kan foreligge fradragsrett for utbygger, anser avgiftsmyndighetene en senere over-
dragelse til det offentlige som en justeringshendelse som medfører at tidligere fradragsført merverdi-
avgift i utgangspunktet må nedjusteres/tilbakebetales.

De finnes to modeller som kan avhjelpe manglende fradragsrett hos utbygger og/eller hindre justerings-
plikt. Dette er anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. 

Ved en justeringsmodell vil grunneieren stå for anskaffelsen og overføre eierskapet til anlegget til kom-
munen når anlegget er ferdig. Ved anleggsbidragsmodellen vil kommunen være formell og reell bygg-
herre og motta kontantbidrag fra grunneier. 

Når kommuner og fylkeskommuner opparbeider infrastruktur som veier, vann og avløp med videre, har de 
enten rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom infrastrukturen er til bruk i kommunens avgifts-
pliktige virksomhet, eller rett til å få refundert inngående merverdiavgift på sine anskaffelser gjennom 
kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

FORBEDRINGSFORSLAG

• Det må presiseres at utbyggingsavtalen må forholde seg til den vedtatte planen   
og hovedsakelig skal gjelde gjennomføring av rekkefølgebestemmelser. 

• Forholdsmessighet må bli hovedregelen ved krav til anleggsbidrag fra utbyggere,   
og dette må få større reelt fokus. Samtidig må særlig vekstkommuner gis statlig  
tilskudd for å kunne ivareta kommunens ansvar til infrastruktur, med videre.

• Det bør ikke være begrensninger med hensyn til å kunne ta sosial infrastruktur inn   
som en del av utbyggingsavtalen.

• Det må utarbeides omforente standard-maler for utbyggingsavtaler som skal danne   
utgangspunkt for forhandling.

• Det må presiseres i forskrift hvilken offentlig infrastruktur som en utbygging kan bidra   
til (geografisk og påvirkningsmessig).
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Utfordringer
Merverdiavgift på infrastruktur bidrar til økte priser for sluttbrukeren (for eksempel boligkjøper eller 
kontorleietaker). Dagens regelverk medfører at det brukes mye ressurser på å finne løsninger for   
å unngå slik skjult merverdiavgift på offentlig infrastruktur. Det er i tillegg ofte nødvendig med lange 
politiske prosesser for å oppnå avklaring, samt at praksisen varierer fra kommune til kommune.   
Enkelte kommuner ønsker ikke å inngå denne type avtaler. Dette fordyrer byggeprosjektene og   
skaper usikkerhet for utbygger. 

Det er i dag et kunstig skille mellom hvem som er oppdragsgiver, privat eller offentlig, ved spørsmålet 
om løpende fradrag for merverdiavgift. Regelverket bør derfor endres slik at det, uavhengig av hvem 
som er utbygger, gis løpende fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av offentlig infrastruktur. 

FORBEDRINGSFORSLAG

• Det må gjøres en lovendring slik at det blir fradrag for merverdiavgift på utbygging   
av offentlig infrastruktur, uavhengig av hvem som er gjennomfører og fremtidig bruker   
av tiltaket.
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6. Veien videre mot et paradigmeskifte
Norsk Eiendom mener innholdet i denne rapporten med tilhørende illustrasjon av planprosess langt på 
vei løser dagens utfordringer i bransjen. Ikke minst har vi troen på at disse forslagene er realistiske å 
implementere i bransjen nå fordi de er basert på dagens lovverk og rutiner. 

Reguleringsprosesser handler mye om å koordinere og vurdere alle involverte parters roller og syns-
punkter. I mange tilfeller er dette svært sammensatte og kompliserte prosesser. Andre bransjer har utviklet 
teknikker og verktøy for å håndtere silke komplekse prosesser. Et eksempel på dette er tjenestedesign. 
Dette er et relativt nytt fagfelt som har utviklet seg gjennom de siste ti årene. Tjenestedesign går ut på å 
planlegge, organisere og designe tjenester slik at disse gir økt verdi for både leverandør og bruker. En 
videreutvikling og tilpasning av slike verktøy kan godt tenkes å kunne fungere også for planprosesser. 

Norsk Eiendom tror det kan være hensiktsmessig å tilpasse og implementere slike verktøy også  
i planprosesser i fremtiden. Sammen med anbefalingene i denne rapporten kan dette utgjøre et   
paradigmeskifte i planprosesser.

Det kan finnes alternative løsninger for fremtidens plansystem som ikke er basert på eksisterende  
 lovverk og rutiner:

• Forslagsstillers planmonopol: Private forslagsstillere er ansvarlige for hele planprosessen etter   
samme tenkning som i en byggesak. Forslagsstiller har ansvar og risiko for hele prosessen.  Dette 
inkluderer blant annet håndtering av lover, forskrifter og overordnet planverk, samt medvirkning og 
innsigelser. Endelig plan vedtas av politisk nivå som nå.

• Kommunens planmonopol: Tilsvarende som over, men her er det kommunen som er ansvarlig   
for hele prosessen. 

• Prosesser basert på plansmietankegang: En plansmie er en lang og forpliktende workshop der  
 forslagsstiller, kommunen og alle andre berørte parter i felleskap utarbeider en ferdig plan for  et 
 område i løpet av en ukes tid. Særlig i USA har denne formen etterhvert blitt en mye brukt metode 
for å utarbeide planer. 
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Sluttord
Underveis i prosjektperioden har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt på høring flere 
forslag til endringer i plan- og bygningsloven som har flere likhetspunkter med forslagene i denne 
rapporten. Vi har likevel valgt å ikke ta forslagene ut av rapporten av den grunn. Departementet har   
i sitt høringsnotat tatt inn følgende avsnitt med omtale av prosjektet:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar i et forenklingsprosjekt kalt «Paradigme skifte i 
planprosesser» i regi av Norsk Eiendom, som er bransjeorganisasjon for store utvikler- og utbyggings-
selskaper. Byggenæringens Landsforening (BNL) har etablert prosjektet «Bolig og infrastruktur» som 
blant annet vurderer tiltak for mer effektive planprosesser. Departementet har hentet inspirasjon til sitt 
forenklingsarbeid fra disse prosjektene, og det er grunn til å tro at disse prosjektene vil komme med 
nyttige innspill til det videre forenklingsarbeidet i sine sluttrapporter. Departementet er også kjent med 
at det på kommunal side pågår arbeid med forenklingsforslag.

I departementets høringsforslag (høringsfristen var 15.11.2015) er følgende temaer relevante for denne 
prosjektrapporten:

• Det er foreslått endringer som i større grad enn i dag formaliserer oppstarten av planprosessen.   
En mer formalisert oppstartsprosess skal bidra til å øke forutsigbarheten for utbygger i den  videre 
planprosessen, hindre overraskelser, omkamper og forsinkelser.

• Det er foreslått at kommunen skal kunne avskjære et planinitiativ i forbindelse med oppstartsmøtet 
når den mener det ikke er grunnlag for å gå videre med initiativet. 

• Det er foreslått at planinitiativ som videreføres, skal bli underlagt en mer formalisert og grundig 
oppstartsprosess enn tilfelle ofte er i dag. Departementet skal i forskrift fastsette nærmere krav til 
de temaer som alltid skal behandles og som man skal forsøke å få avklart i oppstartsmøtet, med 
sikte på å få en mest mulig effektiv videre planprosess. Dersom kommunen og utbygger ikke blir 
enige på viktige punkter, skal uenighetspunkter kunne bringes inn for politisk avklaring.

• Det er foreslått at det private planforslaget i utgangspunktet alltid skal sendes på høring og legges 
ut på offentlig ettersyn. Kommunen kan nekte å fremme planforslag som er i strid med overordnet 
plan.

• Det er foreslått å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til område-
regulering som er utarbeidet og bekostet av private. Forslaget skal bidra til at det utarbeides   
flere områdereguleringer.

• Det er foreslått å etablere en frivillig, sentral godkjenningsordning for virksomheter som på vegne 
av andre utarbeider private planforslag som skal sendes kommunen.
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