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Forord til første utgave 2006 
Bygg, anlegg og fast eiendom utgjør 
samlet over 40 % av Norges real- 
kapital. Ingen land i verden bruker 
mer på å bo og på boliger og fritids-
hus enn Norge. Bygg og anlegg 
representerer dessuten en stor del 
av vår nasjonale kulturarv. Dette er 
verdier som ikke kan måles i penger.

Historisk sett har bygg og anlegg i de 
fleste utviklede nasjoner gjenspeilet 
et folks og kanskje mest herskernes 
og religiøse gruppers, streben etter 
statussymboler. Norge var i mange 
hundre år ikke blant de rike nasjo-
nene i verden. Vi har likevel en  
bygningsarv som vi kan være stolte 
av. I tillegg har vi en verdifull  
bygningstradisjon og lokale bygge-
skikker som går over 1000 år tilbake 

og gir oss en nasjonal identitet.  
I eldre tider var dessuten en rik og 
mangfoldig natur menneskenes  
direkte livsgrunnlag og ble verdsatt 
og skjøttet deretter.

Laugsvesenet og ”far-til-sønn-opplæ-
ringen” sikret god håndverksopplæ-
ring og lange byggetradisjoner. Dette 
meislet ut grunnlaget for vår nåvæ-
rende kunnskapsbaserte byggenæ-

FORORD

Da denne introduksjonen til plan- og bygningsloven ble påbegynt i 2006, var det med  
vitende om at loven ville bli endret med det første. To lovutvalg, ett for plandelen og ett 
for byggedelen, hadde siden årtusenskiftet arbeidet med endringsforslag.  
Når redaksjonsgruppen likevel valgte å skrive og utgi heftet på grunnlag av den daværende 
lov, var det for å vinne tid og samtidig utforme heftet i takt med den debatt om nye  
lovforslag som da foregikk. Plandelen til den nye loven ble satt i kraft 1. juli 2009 og  
byggedelen 1. juli 2010.

I 2010 kom en arbeidsgruppe i gang med revisjon av heftet med basis i den nye loven. 
Flere av medlemmene i arbeidsgruppen har tidligere på forskjellig vis vært med i arbeidet 
med lovendringene, og de var derfor svært kompetente til å være med i revisjonsarbeidet.

Kostnadene ved revisjonen er dekket delvis ved gratis innsats og delvis av sponsorer. 
Fritjof Salvesen har også vært ansvarlig redaktør for revisjonen med Liv Bjørhovde Rindal 
og Una Myklebust Halvorsen som dyktige medhjelpere.

Ved revisjonen som ved opprinnelig arbeid med utgivelse av heftet, har det vært en stor 
glede å legge merke til den entusiasme og arbeidsglød medarbeidere og ressurspersoner  
har vist for arbeidet. Derfor er det med ydmykhet og glede jeg  
takker for utmerket innsats. 

Jon Holt

Februar 2011



ring. Deres byggforsk var prøving og 
feiling og sunt bondevett. Dimen-
sjonering og utførelse lærte de ved å 
bygge dristigere og dristigere til de 
ble straffet når grensen ble nådd. Na-
turkreftene ras, flom, vind og brann 
skapte mang en bekymring. De lærte 
intuitivt å styre unna disse farene. 

De lærte å mestre oppgavene ved å 
følge sikre tradisjoner i kampen for 
å leve og ofte for å overleve. Langt 
tilbake i tiden finner vi også spor 
etter datidens plan- og bygningslov. 
De hadde en kunnskapsmengde som 
var forskjellig fra vår, og en infor-
masjonsflyt som ikke var i nærheten 
av vår. Men de etterlot seg en rik 
bygningsarv.

Vår moderne bygge- og anleggs-
næring sliter med prinsipielt andre 
oppgaver. Vi kan kalle dem samord-
nings- og fordelingsoppgaver. Vi har 
tilgang på all verdens kunnskap. Vi 
har en teknologi som nesten er ube-
grenset til å produsere det vi til daglig 
trenger. Vi har råd til å sette verdi-
strukturer opp mot fysiske strukturer, 
tradisjoner opp mot nytenkning 
og rasjonelle beslutningsprosesser 
opp mot demokratiske kompliserte 
beslutningsprosesser. 

Plan- og bygningsloven gir de viktig-
ste føringene for utbygging og vern i 
samfunnet. Vi håper dette heftet vil 
bidra til å øke forståelsen for plan-, 
bygnings- og beslutningsprosessen og 
således medvirke til en rask og god 
prosess.

Dette heftet skal ikke fortolke, 
kommentere eller gå i dybden i det 
rettslige innholdet i loven. Målet med 

heftet er å gi en bred og illustre-
rende introduksjon av lovverket, av 
bakgrunnen for loven og behovet for 
den. Loven er et verktøy for planleg-
ging, vern, medvirkning, utbygging 
og utforming av samfunnet og fysisk 
verdiskaping. 

Vi henvender oss til en bred og 
differensiert målgruppe. Vi tenker 
spesielt på studenter på høyskoler og 
universiteter med fag som berører 
området. På høyskole- og universi-
tetsnivå tenker vi oss at innholdet i 
heftet helt eller delvis kan brukes som 
pensum ved forberedende studier 
innenfor tekniske fag, jus, økonomi, 
biologi og miljø. For studenter som 
ønsker å spesialisere seg i tilknytning 
til et fagområde innenfor det feltet 
dette heftet dekker, håper vi at det 
kan være en god innføring i loven. 
Vi håper at heftet også vil være til 
nytte for folkevalgte i kommunenes 
planutvalg.

Ideen til heftet har vokst fram gjen-
nom mange år. I 1980-årene utviklet 
det seg et aktivt program- og pro-
sjektsamarbeid mellom forsknings-
institusjonene, departementene og 
bygge- og anleggsnæringen. Målet var 
å videreutvikle produkter og metoder 
og forenkle plan- og byggeprosessen, 
blant annet med tanke på å få produ-
sert bedre boliger billigere. Arbeidet 
til planlovutvalget og bygnings-
lovutvalget fra 1998 til 2005 enga-
sjerte næringen til å delta gjennom 
utredningsarbeid i samarbeid med 
myndighetene. 

Plan- og bygningsloven med til-
hørende regelverk og forarbeid er 
omfattende og ikke lett å få innsikt 

i. Savnet av en forenklet innføring i 
loven grodde fram.   

Mange av deltakerne i disse arbeidene 
er fortsatt aktive innenfor undervis-
ning, forskning og faglig rådgivning. 

Noen av dem tente på ideen om 
en introduksjonsbok. Behovet ble 
bekreftet av dem som nokså spontant 
ga tilsagn om finansiell støtte. Under 
arbeidet med heftet hadde vi kontakt 
med et stort antall personer som i til-
legg oppfordret til å utgi heftet og ga 
råd om innholdet. Takket være den 
finansielle støtten vi har fått, sam-
arbeidet med Statens bygningstek-
niske etat (BE) og forfatternes store 
engasjement deles heftet ut gratis til 
de viktigste målgruppene. 

Vi er glade for å kunne utgi og 
distribuere heftet. Videre er vi svært 
takknemlige for den finansielle støt-
ten vi har fått. Heftet er blitt til ved 
et konstruktivt og godt gruppearbeid.  
Forfattere, ressurspersonene og re-
daktøren har gjort et grundig og godt 
arbeid og fortjener stor takk.

November 2006

Jon Holt

Norges eldste bebodde hus som ligger på Mellom 
Kravik i Nore og Uvdal kommune. Tømmeret til 
huset ble trolig hogget omkring 1200. 
Foto: Geir Langaard 
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1.1 EN LOV FOR ENDRING
Norge er under kontinuerlig endring 
som følge av nyskaping, omstilling, 
vedlikehold og vern. Plan- og byg-
ningsloven legger de fysiske rammene 
for alt fra utvikling av områder til bo-
lig- og næringsområder til regulering 
av arealer til industrianlegg og krav til 
tilknyttet infrastruktur.

Når nye vindmølleparker skal plas-
seres i vår vakre natur, er det igjen 
plan- og bygningsloven som må 
benyttes for å gi områdene sin av-
grensning og utforming. Den samme 
loven håndterer også utbygging av 
alpinanlegg og hytteområder i dalfø-
rer. Også i hverdagsomgivelsene ved 
små utvidelser, bygningsendringer 
eller fornyelse av verneverdige bygg, 
utbygging av en barnehage eller et 
idrettsanlegg blir plan- og bygnings-
loven brukt.

Den samme loven skal hjelpe til med 
å legge forholdene til rette i små og 
store lokalsamfunn for trivsel og vel-
ferd. Naturressurser og landskap kan 
både utnyttes og gis vern ved hjelp av 
plan- og bygningsloven.

Loven gir anvisning på prosesser og 
verktøy som skal sikre en omtenksom 
avveiing mellom hensynet til våre 
ulike nære behov og en langsiktig 
tenkning, blant annet gjennom krav 
til universell utforming og bære-
kraftig utvikling. Den skal også gi 

anvisning på god gjennomføring og 
sammenhengen mellom plan- og 
byggesak.

Strukturendringer i næringslivet, økt 
utdanning og endringer i befolknin-
gens preferanser har medvirket til 
en urbanisering med økt tilflytting 
til byer og tettsteder. Det er utviklet 
nye næringsgrener med behov for nye 
typer produksjonsanlegg, kontorer 
og service. Reiseliv og turisme er en 
næringsgren i sterk vekst. Boliger er 
nå mer varierte enn tidligere fordi 
husholdningene er annerledes. Fa-
miliene er blitt mindre, mens det er 
flere enslige og eldre. 

Vi har fått økt etterspørsel etter privat 
og offentlig service for befolkningen.

Rekreasjon er blitt et tema med 
bred betydning og med omfattende 
tilrettelegging i både byer og naturen. 
Norge har kunnet nyte godt av en 
solid økonomisk vekst og er i dag ett 
av verdens beste land å leve i. Vekst 
og vern er blitt sentrale begreper i 
samfunnsutviklingen. Og plan- og 
bygningsloven er et vesentlig virke-
middel!

1.2. HENSIKT MED EN  
INTRODUKSJON TIL LOVEN
Denne introduksjonen til plan- og 
bygningsloven forsøker å forklare og 
vise hvordan utfordringer håndteres 
gjennom loven og de forholdene den 
behandler, slik at leseren kan forstå 
betydningen og praktiseringen av 
den.

Vekst og vern er en utfordring for 
alle. Det er bred enighet om å ta vare 
på og utvikle vår fantastiske natur 
med sine ressurser. 

1. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
– EN VIKTIG SAMFUNNSBYGGER
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Illustrasjon av utbygging på Koksa ved Fornebu, en del av et nytt samfunn  
med tusenvis av boliger og arbeidsplasser (Code Arkitektur AS)

Naturresurs i form av vindkraft
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Strukturendringene i landet og inn-
byggernes atferd påvirker vår natur- 
og kulturarv. Bevisst eller ubevisst 
vil dette forandre by, bygd og natur 
som ramme og arena for de historiske 
røtter, tilhørighet og identitet, samt 
vårt daglige virke. Aktiv påvirkning 
av samfunnsutviklingen er noe av 
bakgrunnen for dette heftet.

Denne introduksjonen er delt inn 
i fem kapitler. I kapittel 2 drøftes 
begrepene verdiskaping og verdi-
bevaring, som står sentralt for alle 
avveininger vi gjør i samfunnsplan-
leggingen. I kapittel 3 presenteres 
plansystemet og prosessene som 
både skal sikre høy kvalitet på resul-
tater og demokratisk styring. Dette 
kapitlet er sentralt for forståelse av 
ressursforvaltning, det viser hvordan 
konsekvensutredninger integreres i 
planleggingen, og hvordan vi skaper 
rammer for gjennomføring med 
utbyggingsavtaler i praksis.

Gjennomføringen i form av 
byggesak behandles i kapittel 4. 
Dette er sentralt for alle som skal 
søke om godkjennelse av tiltak og 
behandle søknader, enten det er en 
garasje, utbygging av et boligområde 
eller inngrep i naturen som krever 
behandling etter loven.
Det er våre folkevalgte politikere som 
styrer og fatter beslutninger ifølge 
plan- og bygningsloven, helt i tråd 
med våre demokratiske tradisjoner. 
Både berørte parter og allmennheten 
skal sikres adgang til å medvirke 
underveis i definerte prosesser. Dette 
er behandlet i kapittel 5 og er der 
også avveid mot våre ønsker om 
effektivitet - tid er penger, og ingen 
ønsker sløsing.

1.3. FORMÅL OG VIRKE- 
OMRÅDE FOR LOVEN
Plan- og bygningsloven er det viktig-
ste instrumentet og virkemidlet for 
samfunnsplanlegging. Loven krever 
utstrakt grad av dialog og samhand-
ling. Loven viser hva ulike adminis-
trative og politiske nivåer fra stat og 
fylke til kommune har av muligheter 
og forpliktelser ved bruk av natur-
gitte og menneskeskapte ressurser.

Begrepene bærekraftig utvikling og 
universell utforming er gjennom 
politiske signaler og praktisk tilrette-
legging tatt med som målsetting i de 
politiske føringer. Disse hensyn er det 
bred oppslutning om i samfunnet, og 
de er helt vesentlige for vårt bidrag til 
den globale utviklingen og er til gagn 
for et likeverdig samfunn.

Det er også verdt å legge merke til 
målsettingen om at all virksom-
het etter loven skal være tuftet på 
samordning. Alle har et selvstendig 
ansvar for å delta aktivt i samfunnsut-
viklingen gjennom de prosesser loven 
stiller til rådighet. Tiltak som den 
enkelte måtte være deltaker i eller selv 
fremmer – bygging av egen bolig for 
eksempel – skal skje i samsvar med 
lovens målsetting og intensjoner.

Samfunnsplanlegging er et meget 
vidt begrep og dekker både fysiske, 
økonomiske, sosiale og kulturelle 
forhold. Slike forhold har svært ofte 

Universell utforming
Universell utforming betyr at 
produkter, byggverk og ute-
områder som er i alminnelig 
bruk, skal utformes på en slik 
måte at alle mennesker skal 
kunne bruke dem på en like-
stilt måte så langt det er mulig 
uten spesielle tilpasninger eller 
hjelpemidler.

Strategien universell utfor-
ming innebærer å finne gene-
relt anvendelige løsninger som 
bedrer tilgjengeligheten for 
ulike grupper med funksjons-
nedsettelser.

Brundtlandkommisjonen
Oppkalt etter lederen for 
kommisjonen, Gro Harlem 
Brundtland. Etter fire års 
arbeid la kommisjonen fram 
sin rapport til FNs General-
forsamling i 1987; Vår Felles 
Framtid.

Hovedkonklusjonen fra arbei-
det var at utviklingen måtte 
bli bærekraftig. Erkjennelsen 
var at dagens utvikling tærer 
for mye på jordens naturres-
surser og truer oppretthol-
delsen av dens livsbærende 
systemer. Denne erkjennelsen 
skulle gi opphav til det mye 
omdiskuterte og etter hvert 
politisk betydningsfulle begre-
pet bærekraftig utvikling; en 
utvikling som imøtekommer 
dagens behov uten å forringe 
mulighetene for kommende 
generasjoner til å dekke sine 
behov (kilde: ProSus, UiO).
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innvirkning på utviklingen av arealer 
og bygninger. De fysiske forholdene 
framheves derfor med særlig tyngde. 
Lovens prosesser, planer, virkemidler, 
bestemmelser om kvalitet osv. søker å 
ivareta en god og effektiv ressursbruk.

Planleggingen er avhengig av et solid 
og oppdatert kartverk. De fleste 
plantyper som loven definerer, har 
kartografisk informasjon og framstil-
les med kart. 

Som det går fram av loven har kom-
munene ansvar for kartgrunnlaget.

1.4. SAMFUNNSUTVIKLING
Et levende samfunn må utvikle seg og 
skape nye muligheter i arbeid, bofor-
mer, service og rekreasjon. Samfunnet 
utvikles og formes for å gi rammer 
for individuelle og kollektive valg og 
handlinger. Rammer skapes gjennom 
både begrensning og stimulans. Det 
skjer i praksis via lover og regler og 
offentlige budsjetter, med befolknin-

gens mulighet til medvirkning gjen-
nom demokratiske prosesser.

Plan- og bygningslovens historiske 
røtter strekker seg langt tilbake i tid. 
Mennesket har alltid hatt behov for å 
leve trygt og godt i et sivilisert sam-
funn. Gjennom erfaring og sedvane 
har folk bygd og bodd opp gjennom 
historien med stadige forbedringer 
og nyvinninger. Lovverket er også 
gammelt, endret etter hvert etter 
behov, ofte på etterskudd i forhold 

PBL08 § 1-1. Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige gene-
rasjoner. Planlegging etter loven 
skal bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver 
og gi grunnlag for vedtak om bruk 
og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven 
skal sikre at tiltak blir i samsvar 
med lov, forskrift og planvedtak. 
Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. Planlegging og vedtak 
skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 
og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal 
legges vekt på langsiktige løsnin-
ger, og konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og 
kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til 
barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene.

PBL08 § 1-2.  
Lovens virkeområde
Når ikke annet er bestemt, gjelder 
loven for hele landet, herunder 
vassdrag. I sjøområder gjelder 
loven ut til én nautisk mil uten-
for grunnlinjene. Kongen kan 
bestemme at kapittel 14 skal gjelde 
for nærmere bestemte tiltak uten-
for én nautisk mil utenfor grunn-
linjene. Kongen kan bestemme at 
loven helt eller delvis skal gjelde 
for Svalbard.

PBL08 § 2-1.  
Kart og stedfestet informasjon
Kommunen skal sørge for at det 
foreligger et oppdatert offentlig 
kartgrunnlag for de formål som 
omhandles i loven. Staten skal 
stille til rådighet nasjonale kart-
data for alle kommuner. Statlige, 
regionale og kommunale organer 
skal legge stedfestet informasjon til 
rette slik at informasjonen er lett 
tilgjengelig for bruk i plan- og byg-
gesaksbehandlingen. Kartgrunnla-
get skal også kunne nyttes til andre 
offentlige og private formål.

Kommunen kan kreve at den som 
fremmer planforslag eller søknad 
om tiltak, utarbeider kart når dette 
er nødvendig for å ta stilling til 
forslaget eller søknaden. Kommu-
nen kan innarbeide slike kart i det 
offentlige kartgrunnlaget. Kom-
munen kan kreve at planforslag, 
søknad og kart leveres i digital 
form.

Kongen kan bestemme at det 
skal iverksettes landsomfattende 
eller lokale prosjekter for å samle, 
kontrollere, revidere eller supplere 
plan- og byggesaksinformasjon 
og det offentlige kartgrunnlaget. 
Kongen kan pålegge offentlige 
organer å gi de opplysninger som 
er nødvendige for å gjennomføre 
prosjektet.

Departementet kan gi forskrift om 
kart og stedfestet informasjon.
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til utviklingen, slik tilfellet gjerne er 
i lovgivning. I Babylon laget kong 
Hammurapis (1728–1686 f.Kr.) en 
bygningslov med klare påbud, an-
svarsområder og kraftige virkemidler.

I Norge finnes det spor etter struktu-
rert bebyggelse ved Kaupang i Larvik 
fra 750 e.Kr. Her bodde det omtrent 
tusen mennesker og stedet var blant 
annet markedsplass og internasjonal 
havn. Magnus Lagabøtes lov fra 1274 
inneholder blant annet bestemmelser 
knyttet til fysiske krav til veibygging 
og -standard, og med klare ansvars-
forhold og sanksjoner.

Den første moderne bygningslov 
kom med bygningsloven for Christia-
nia fra 1827. I 1845 kom den første 
alminnelige bygningslov for byene i 
landet. Både den og hver bys egne lo-
ver ble kontinuerlig revidert fram til 
bygningsloven av 1924 (som trådte i 
kraft i 1929).

Allikevel var det først i 1965 man 
fikk en bygningslov som dekket hele 
landet. Denne ble revidert i 1985 og 
videreutviklet til dagens plan- og byg-
ningslov. På slutten av nittitallet ble 
det nedsatt to offentlige utvalg som 

vurderte behovet for lovendringer og 
fremmet forslag til revisjoner av den 
eksisterende loven.
Planlovutvalget og Bygningslovutval-
get var knyttet til hhv. Kommunal- 
og regionaldepartementet og Mil-

jøverndepartementet, som forvalter 
hver sin del av loven. Arbeidet til de 
to utvalgene førte frem til en ny lov 
av 2008. Den nye plandelen trådte i 
kraft den 1. juli 2009, og byggesaks-
delen 1. juli 2010.

Kong Hammurapis lov (utdrag)
§228. Sett at en byggmester har 
laget et hus for en mann og så 
har fullført det, da skal mannen 
gi ham 2 sekel sølv for hver sar 
husflate som betaling.

§229. Sett at en byggmester har 
laget et hus for en mann og gjort 
sitt arbeid solid, og huset som han 
har laget, så er styrtet sammen 
og er skyld i at husets eier dør, da 
skal den byggmesteren drepes.

§230. Sett at han er skyld i at 
sønnen til husets eier dør, da skal 
man drepe sønnen til byggmes-
teren.

§231. Sett at han er skyld i at en 
slave som tilhører husets eier dør, 
da skal han gi slave for slave til 
husets eier.

§232. Sett at han er skyld i tap av 
eiendom, da skal han erstatte alt 
det som er tapt. Og da han ikke 
har gjort huset som han har laget 
solid, og det så er styrtet sammen, 
så skal han på bekostning av sin 
egen eiendom lage (på nytt) det 
huset som er styrtet sammen.

§233. Sett at byggmesteren har 
laget et hus for en mann og så 
ikke har utført sitt arbeid solid, 
og en vegg er styrtet ned, da skal 
denne byggmesteren for sitt eget 
sølv gjøre denne muren solid.

1 sar = 35 m2
1 sekel = 180 ’se
Dagslønn frie menn: 4-6 ’se

Fem hensyn som skal ivaretas gjennom  
Christianias Bygningslov av 1827
1. at forebygge Ildsvaade, og i paakommende Tilfelde, at lette  

Slukning og Spredning.
2. at bortrydde enhver Hindring for fri Færdsel paa Gader og  

Fortouge, samt sikkre Husenes Beboere behørig Adgang til Lys  
og Udsigt.

3. at sørge for, at Bygningsmaaden ikke strider imot et fornuftigt 
Sundhedspolitics almindelige Regler.

4. at forebygge saadanne aabenbare Feil imod forlid Konstruction, 
hvorved en Bygning fra først indeholder saa at sige Spiren til sin 
Undergang, og hvorved den, som ikke forstaaer at bedømme 
Bygningens skjulte Mangler, lettelig bliver udsat for Bedragerie og 
Tab ved Kjøb og Salg, saavelsom ved Pantsættelser.

5. at bevirke, at Bygningsmaaden, saavidt muligt, ikke aldeles for-
nærmer Publicums æstethiske Sands.

Cicignons byplan i Trondheim etter 
bybrannen i 1681
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1.5. VERDIFORVALTNING
Det anslås at omtrent 40 % av 
Norges realkapital (natur og infra-
struktur) består av fast eiendom, 
bygninger og anlegg som omfatter 
veier, flyplasser, jernbaneanlegg, 
oljeinstallasjoner, kraftverk, gruver 
osv. Samtidig er en lang rekke av de 
nasjonale ressursene neppe målbare 
i økonomiske termer. Eksempler er 
naturen og ikke minst artsmangfoldet 
som finnes i naturen.

Noen vil hevde at det en mister og 
som ikke kan erstattes eller ikke 
finnes andre steder, burde ha en uen-
delig verdi. Slik vil det også kunne 
hevdes å være for kulturskatter som 
kulturlandskap, fredede eller verne-
verdige bygg og anlegg. Imidlertid 
er endringer nødvendig, og de vil 
kontinuerlig finne sted.

 
 

Verdier blir påvirket av endringer og 
tiltak – ikke alltid i positiv retning. 
Derfor er det behov for å kartlegge 
hvilke følger endringer og tiltak vil 
kunne få på miljø, naturressurser 
og samfunn.  Plan- og bygningslo-
ven har nå innført egne prosesser 
for dette ved at forhold som skal 
undersøkes, defineres gjennom kon-
sekvensutredninger og offentliggjøres 
samtidig som planlegging startes 
opp. Dermed vil alle berørte eller 
interesserte kunne bidra til å få belyst 
konsekvensene best mulig.

Forskjellig disponering av areal gir 
også ulike verdier for grunneiere. I 
enkelte tilfeller kan slike ulikheter 
oppfattes som både uheldige og 
urettferdige. Dette er en utfordring 
for både lovverket og bruken av det. 
Her hviler et etisk ansvar på både 
fagplanleggere og politikere.

1.6. DEMOKRATI OG 
INVOLVERING
Alle borgere må ha rettssikkerhet og 
likhet for loven. Kommunene må 
opptre ryddig, preget av reell sam-
handlingsinnstilling og uten tilløp til 
manipulerende bruk av sin regule-
ringsmyndighet. De forvaltningsretts-
lige kravene til habilitet, saklighet, 
forsvarlig skjønnsutøvelse etc. gjelder 
for kommunenes planbehandling 
og vurdering. Alle vedtak i plan- og 
byggesaker skal dessuten ha en klar 
hjemmel i loven.

Medvirkning fra alle berørte interes-
ser og myndigheter er en viktig del av 
lovens målsetting. For å kunne utøve 
medvirkning er det en forutsetning at 
fakta er kjent og tilgjengelig. Derfor 
krever plan- og bygningsloven åpen-

het. Det betyr i praksis at faktiske 
opplysninger, mål og ønsker for et 
område skal være kjent for alle.

Dette inkluderer eventuelle behov for 
konsekvensutredninger, om kom-
munen forutsetter utbyggingsavtaler 
for området og for nærmere angitte 
størrelser av tiltak. De endringer og 
tiltak som planlegges, skal bekjent-
gjøres på en måte som når fram til 
allmennheten.

Medvirkning er noe mer enn å kunne 
uttale seg. Det skal åpnes for mer 
omfattende aktivitet i form av sam-
handling med tiltakshaver, berørte, 
interesserte og myndighetene. Sam-
handling skal gi mulighet for å møtes 
og føre en åpen og ideelt sett maktfri 
dialog, hvor alle deltakere i prinsippet 
stiller likt. En skal kunne kontrollere 
at synspunkter blir forstått av alle 
parter.

Samhandling bør kunne føre til 
større grad av kunnskap, opplysning 
og gjensidig påvirkning, forbundet 
med endringer og tiltak og framvekst 
av vinn-vinn-situasjoner. Det er i 
tilknytning til planlegging på lokalt 
nivå at dette kommer tydeligst fram. 
Alle kommuner i Norge skal ha 
en kommuneplan som angir kom-
munens mål og ønsker og hvilke 
rammebetingelser dette fører til for 
hver enkelt, for lokalsamfunnet og 
for kommunen som helhet.

Det er kommunens folkevalgte 
politikere som er gitt beslutnings-
myndighet etter plan- og byg-
ningsloven. Derfor er den enkeltes 
påvirkningsmulighet både knyttet til 
valg av politikere og til samhandling 

PLAN
- O

G BYGN
IN

GSLO
VEN

 – EN
 VIKTIG SAM

FU
N

N
SBYGGER

Kraft magasinert i damanlegg

Ukontrollerte naturkrefter i elvestryk
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med dem før beslutning blir fattet. 
Politikere ønsker et bredt og faglig 
solid fundert beslutningsunderlag for 
å kunne gjøre fornuftige og riktige 
vedtak. Det er en gjensidig forplik-
telse til samhandling og medvirkning 
for både innbyggere og politikere.

1.7. VIRKEMIDLER OG  
MYNDIGHETSSTRUKTUR
Med den store betydning plan- og 
bygningssaker har i samfunnsplan-
leggingen, og med de store verdier 
og interesser det dreier seg om, har 
loven relativt detaljerte regler om 
hva som er tillatt eller ikke i planleg-
ging, saksbehandling og gjennomfø-
ring. Reglene skal være mest mulig 
hensiktsmessige for avveiing mellom 
vekst og vern og for kvaliteter ved 
planleggingen.

Loven har definert en struktur som 
kan anvendes systematisk fra nasjo-
nalt nivå, via fylker til kommuner og 
deretter tiltakshavere. Den samme 
strukturen kan også brukes den andre 
veien – fra borgere til kommuner og 
via fylker eventuelt videre til staten, 
når det er nødvendig. Et eksempel på 
dette er folkeaksjoner.

Det er lovens definisjon av planer og 
planleggingsprosesser som viser vei. 
Som virkemidler defineres statlige 
planbestemmelser (juridisk bindende) 
eller statlige planretningslinjer (ikke 
juridisk bindende) som øverste nivå. 
Det er regjeringen som vedtar disse. 
Deretter følger regionale planer hvor 
de regionale planmyndighetene (fyl-
keskommunen) er besluttende enhet.

På kommunalt nivå kan flere plan-
typer anvendes: kommuneplan med 
bindende arealdel, kommunedelplan 
(for tema, sektor eller geografisk 
delområde), reguleringsplan i form 
av områderegulering og detaljregule-
ring. Bestemmelser og retningslinjer 
anvendes etter behov. Kommunesty-
ret er planmyndighet for alle disse 
planene. Når arealet er regulert ligger 
det til rette for at byggesaken kan 
starte.

Planene som er vedtatt legger ram-
mene for hva som kan tillates på den 
enkelte eiendom. Loven gir sammen 
med vedtatte forskrifter de overord-
nede regler for byggesaken. I praksis 
er forskriftene sentrale når det gjelder 
de tekniske løsninger og krav til 
helse, miljø og sikkerhet.

1.8. PLANLEGGING OG  
GJENNOMFØRING
Å planlegge krever både faglig dyktig-
het og erfaring. Ulike funksjoner 
som boliger, arbeidsplasser, service og 
rekreasjon skal lokaliseres og utfor-
mes på en hensiktsmessig måte som 
er tilpasset politiske rammebetingel-
ser og landskapets egnethet og sikret 
overfor naturkrefter som flom og ras.

I tillegg stiller funksjonene selv krav 
til lokalisering, for eksempel når det 
gjelder tilgjengelighet og solforhold. 
Dessuten skal miljømål oppnås, 

Statlige planretningslinjer og planbestemmelser

Regionalplan

Kommuneplan

Kommunedelplan

Områderegulering

Detaljregulering

Byggesak

Planhierarkiet gitt av plan- og bygningsloven

Tiltakshaver
Tiltakshaver er en fellesbeteg-
nelse på den enkeltpersonen,
institusjonen, organisasjonen
eller foretaket som tiltaket
utføres på vegne av (tidligere
byggherre), eller som står for
gjennomføringen av tiltaket.
I den grad tiltakshaver også
er eier av eller rettighetshaver
til tiltaket, står tiltakshaver
til syvende og sist ansvarlig
for at tiltaket blir utført eller
iverksatt i samsvar med lov,
forskrift, planer, vedtekter og
andre myndighetskrav som
fastsettes i et godkjennings-
vedtak. 

Tiltakshaver har ellers ikke 
direkte ansvar, etter som hvert 
enkelt ansvarlig foretak som 
tiltakshaver knytter til seg, vil 
ha et fullstendig ansvar for sin 
del av tiltaket. (Kilde: www.
batorget.no).
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grøntområder ivaretas, strandsoner 
sikres for allmennheten og ulemper 
knyttet til støy og luft- og vannforu-
rensning reduseres. Transportbehovet 
bør minimaliseres ved å samordne 
areal- og transportplanlegging og gi 
best mulige betingelser for offentlig 
kommunikasjon og gang- og syk-
keltrafikk. 

Dette gir behov for tverrfaglig kunn-
skap med omfattende samhandling 
mellom ulike disipliner og bruk av 
analyser med modeller og beregnin-
ger som benytter seg av moderne 
digitale hjelpemidler. Det er også 
avgjørende å kunne føre konstruktive 
dialoger, finne felles planløsninger og 
forhandle frem avtaler mellom ulike 
myndigheter, og mellom myndighe-
ter og private gjennomførere av tiltak.

Planlegging skal være en kreativ 
prosess med organisert og struktu-
rert ledelse som framkaller skapende 
og effektiv medvirkning gjennom 
samråd og samhandling. Å kunne 
omdanne målsettinger, hensyn og 
synspunkter til konkrete egenskaper 
ved planer og formidle dette videre 
til beslutningstakere og allmennhet 

stiller krav til solid kompetanse.
En plan er ikke et mål i seg selv. 
Planer skal gi rammer og anvisning 
for praktisk gjennomføring. Sam-
funnsutviklingen har gjort at private 
interesser i større grad enn før står 
for gjennomføring. Det har også ført 
til at private fremmer egne planer for 
kommunene relatert til tiltaket som 
ønskes iverksatt.

I planbehandlingen vil kommu-
ner ivareta innbyggernes interesser 
gjennom eventuell bearbeiding av 
planen og ved å stille opp nødvendige 
krav til gjennomføringen. Disse må 
oppfylles før tiltak kan gjennomføres 
(rekkefølgebestemmelser).

Kommuner skal varsle på forhånd om 
hvilke områder i kommunen det vil 
være behov for å inngå utbyggings-
avtaler for. Slike avtaler vil normalt 
regulere alle vesentlige forhold mel-
lom partene. Avtalene kan i tillegg 
klargjøre eventuelle økonomiske 
forpliktelser til private aktører for ut-
bygging av teknisk infrastruktur (vei, 
vann, kloakk osv.) og grøntområder.

Gjennomføring av planer overlates 
som oftest til private interesser. Det 
forutsetter at selve planprosessen har 
ført fram til en fornuftig avveiing av 
offentlige og private mål. Gjennom-
føring i privat regi vil basere seg på 
vurdering av lønnsomhet og risiko i 
forhold til de betingelsene markedet 
tilbyr. Dette representerer både en 
utfordring til selve loven og til prakti-
seringen av den.
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Bebyggelse nær skredutsatte områder gir ekstra utfordringer (foto: Fotolia)
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Introduksjon. Plan- og bygningsloven. K
apittel nr. 3 - Lorem
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2.1. VERDISKAPING
Begrepet verdiskaping brukes ofte 
om å få noe til og skape noe av verdi, 
gjerne i form av inntekter. For mange 
betyr verdiskaping å bygge noe nytt: 
en ny bolig, en ny bedrift eller en ny 
vei. Verdiskaping innenfor bygg- og 
anleggsnæringen og eiendomsutvik-
ling er knyttet til en form for bearbei-
ding av en utgangssituasjon.

 Utgangssituasjonen har en verdi som 
så blir tilført ressurser. Verdiskapin-
gen blir dermed sluttresultatet minus 
utgangssituasjonen. Et eksempel 
er behovet for ombygging av et 
næringslokale eller opprustning av 
et parkområde. Som regel vil en slik 
tilførsel av ressurser øke verdien av 
bygningen eller området, men det er 
ikke alltid slik.

Noen ganger vil en til tross for res-
sursinnsats oppleve at en ikke får 
samme leieinntekt etterpå som det en 
hadde før en gjorde en innsats. En vil 
kunne oppleve tap og redusert verdi 
fordi etterspørselen etter den typen 
bygg eller anlegg en har satset på, 
har blitt mindre. Det er med andre 
ord ikke alle forsøk på verdiskaping 
som lykkes, og i disse tilfellene kan vi 
snakke om verdisløsing.

Bygg, anlegg og eiendom
Bygg, anlegg og eiendom (BAE) er en 
stor, fragmentert og regionalt spredt 
bransje. Med flere hundre tusen 
direkte sysselsatte og en omsetning 
på hundrevis av milliarder kroner er 
det en dominerende næring, men 
flesteparten av de nesten femti tusen 
bedriftene har mindre enn tjue 
ansatte.

Næringen består av både private og 
offentlige virksomheter og omfatter 
hele verdikjeden fra vareproduk-
sjon, handelsvirksomhet, rådgivning 
og bygging til forvaltning, drift og 
vedlikehold. Det går et slags skille i 
bransjen mellom eierselskapene og de 
offentlige eiendomsbesitterne på den 
ene siden, og de utførende selskapene 
på den andre. De førstnevnte bestil-
ler tjenester og produkter utført av 
de sistnevnte. Fra åttitallet har det 
skjedd en profesjonalisering blant 
eierselskapene. I tillegg har skillet 
blitt mindre tydelig i og med at noen 
eierselskaper også er med på utfører-
siden og omvendt.

Bygg omfatter boligbygg, landbruks-
bygg, kontor- og forretningsbygg, 
skoler, bibliotek, sykehus, industri, 
hotell, kinoer, idrettsbygg, ekspedi-
sjonsbygg og terminaler, jernbane-
stasjoner osv. Anlegg omfatter veier, 
jernbaner, flyplasser, havner o.l., 
vann-, avløps- og renovasjonsanlegg, 
dammer, anlegg for fiske og oppdrett, 
anlegg for jordbruk og skogbruk, 
landbaserte olje- og gassanlegg, mili-
tære anlegg og andre installasjoner.

2. Å SKAPE OG BEVARE VERDIER
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Der andre så en gavl så arkitekten en mulighet til fornyelse (Innherredsveien, Trondheim)

Bergensbanen ved Voss stasjon  
(foto: A. McLellan)
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Investeringskostnadene i vedlikehold 
og rehabilitering er etter hvert blitt 
større her i landet enn investeringer i 
nybygg. Livsløpskostnadene for bygg 
og anlegg har også fått økt oppmerk-
somhet. Her vil det være en balanse-
gang mellom investeringskostnader 
og de løpende forvaltnings-, drifts- 
og vedlikeholdskostnadene (FDV). 
Høy standard og god kvalitet kan 
gi større investeringskostnader, men 
lavere driftskostnader. Målet må være 
å minimalisere de totale kostnadene.

Eiendomsutvikling
Eiendomsutvikling er en viktig del av 
BAE, både når det gjelder investe-
ringer i tomter, nybygg og tildels 
også vedlikehold. I vid forstand er 
eiendomsutvikling å øke nytten eller 
den økonomiske avkastningen av 
en eiendom ved å bringe den fra én 
tilstand (fysisk eller juridisk) til en 
annen. Denne betydningen er vid og 
gjør at svært mye faller inn under be-
grepet, for eksempel en omlegging av 
jordbruksproduksjonen på et areal fra 
ett kornslag til et annet som gir større 
avkastning. Definisjonen omfatter 
også utvikling av hytteområder og 
aktivitetsutvikling.

I det videre vil vi likevel bruke 
begrepet eiendomsutvikling om 
bymessig eiendomsutvikling, som 
kan omfatte utbygging av boliger på 
ubebygd mark nær byer (byspred-
ning), bruksendringer fra industri 
til boliger, fortetting av nærings- og 
boligområder (bytransformasjon) og 
utvikling av infrastruktur. 

Det siste kan oppfattes som en form 
for passiv eiendomsutvikling, i den 
forstand at en eiendom kan få en 
verdiøkning på grunn av tiltak av en 
annen part, ofte det offentlige, og 
ikke som et resultat av egen innsats.

Infrastrukturutviklingen skjer også 
ofte som et direkte resultat av samar-
beid mellom offentlige myndigheter 
og private interesser. Utviklingen 
av T-baneforbindelsen til Nydalen i 
Oslo er et eksempel på dette.

En viktig del av eiendomsutviklingen 
skjer allerede tidlig i prosessen der 
en får en idé for hvordan en tomt 
kan brukes. En reguleringsplan for 
tomta innebærer i seg selv en verdi, 
men trenger ikke å innebære en 
verdiskaping. Dersom et eksisterende 
industriområde er regulert til park 
i framtiden, representerer dette et 
mulig tap for eieren. Dersom regule-
ringsplanen har regulert området til 
boliger, betyr det i dagens situasjon 
en verdistigning.

Hvis kommunen ikke har regulert 
tomta i detalj, men har fastlagt hva 
tomta eller området skal brukes til 
gjennom kommuneplanens arealdel, 
er det viktig å få tomta regulert til 
dette formålet dersom kommunens 
plan er i tråd med den ideen en selv 
har. En slik regulering vil kunne 
innebære en betydelig verdistigning.

Et viktig forhold i eiendomsutvik-
lingen er å være bevisst så tidlig som 
mulig om strukturendringer som er i 
ferd med å skje i samfunnet.

Et eksempel er nedlegging av tradi-
sjonell industri som ofte lå sentralt 
lokalisert i byområder. Mange av 
disse er senere blitt endret til bolig- 
eller kontorområder, og forutseende 
eiendomsutviklere som kjøpte opp 
disse områdene, har kunnet oppnå 
store gevinster. Risikoen ville være at 
det kunne ta mange år før tomtene 
kunne bygges ut til noe som var 
inntektsbringende, og det ville også 
ha vært en risiko på grunn av mulig 
forurensning i grunnen. På den andre 
siden ville tomteprisen reflektere 
dette og være lav.

Andre ganger kan det være slik at et 
boligområde ligger så sentralt loka-
lisert at det vil kunne egne seg bedre 
som et forretnings- og kontorområde. 
Mange eiendomsutviklere har utvist 
langsiktig forståelse for denne typen 
endringer i byene og sikret seg slike 
boligbygg over tid, bygg som senere 
kan inngå i et nytt forretnings- og 
kontorområde. For å få dette til må 
utvikleren forsøke å få myndighetene 
til å akseptere en endring av regule-
ringsformålet for området.

Verdikjeden i eiendomsutvikling

Utvikle  
(Planlegge  
finansiere  

prosjektere)

Skaffe 
leietakere.

Bygge

Selge, 
forvalte 

for kjøper

Drift og 
vedlike-

hold
Service



En endring av bruksformålet for en 
tomt slik at en kan få etablert andre 
typer bygg, representerer en verdi-
økning for eieren av tomta. Slike 
endringer kan også innebære en 
verdiøkning for samfunnet dersom 
utbyggingen bidrar til en bedre 
utnyttelse av samfunnets tekniske el-
ler sosiale infrastruktur. Kommunen 
kan derfor selv ta initiativ til slike 
endringer.

Et viktig kjennetegn er at det kan 
være vanskelig å vite hva et område 
egner seg best til, særlig noen år fram 
i tid. Derfor er det en utfordring for 
eiendomsutviklerne å utvikle pro-
sjekter med en innebygd fleksibilitet 
slik at en kan endre i hvert fall deler 
av prosjektet i løpet av levetiden. 
Det kan for eksempel være snakk om 
å øke boligandeler i områder med 
blandet utnyttelse.

En eiendomsutvikler står  
overfor fire former for risiko:
1. Planleggingsrisiko. Blir området 

regulert til ønsket formål og til 
riktig tid?

2. Finansieringsrisiko. Vil det være 
mulig å få nok fremmedkapital  
i form av lån o.l.?

3. Markedsrisiko. Finnes det  
leietakere eller kjøpere til  
prosjektet eller bygget?

4. Byggekostnadsrisiko.  

Vil de kalkulerte byggekostnadene 
overskrides på grunn av dårlig plan-
legging eller uforutsette hendelser?
Eiendomsbransjen kjennetegnes nå 
av at enkelte firmaer opererer i ulike 
deler av denne verdikjeden, men også 
av at stadig flere opererer i flere ledd i 
kjeden samtidig.

Eiendoms- og samfunnsutvikling
Balansen mellom offentlig forbruk 
og privat verdiskaping er sentral for 
byggebransjen. Det offentlige bør 
bidra med utbygging av infrastruktur 
i forbindelse med større utbygginger. 
Det offentlige kan imidlertid ikke 
investere så tungt i utbygging av 
offentlig infrastruktur at det fører til 
båndlegging av kompetanse og kapa-
sitet i bransjen, slik at privat sektor 
ikke får gjennomført de prosjektene 
den trenger for sin verdiskaping.

Verdiskapingen som skjer i det of-
fentliges regi er viktig for eiendoms-
utviklere og entreprenører på flere 
måter. For det første utvider en del 
offentlig infrastruktur arealet som 
kan bli gjenstand for utbygging gene-
relt, og for det andre er det offentlige 
en stor kunde for bransjen. Enkelte 
entreprenører og andre aktører i 
bransjen spesialiserer seg på skoler, 
helsebygg o.l.

Et velfungerende eiendomsmarked 
har i stor grad balanse mellom tilbud 
og etterspørsel. Dette er svært vanske-
lig å oppnå siden tomtearealer er en 
begrenset ressurs, og siden etterspør-
selen etter nye boliger og kontorer i 
de siste tiårene i stor grad har vært 
større enn tilbudet av nye bygg.

Størrelsen på tilbudet når det gjelder 
næringslokaler, har reflektert at en 
del eiendom har stått ledig. De ledige 
lokalene har ikke vært den typen 
eiendom som har kunnet tilfredsstille 
dagens behov til teknisk utstyr og 
beliggenhet. Økningen i boligprisene 
tilsier at det ikke har vært balanse 
mellom tilbud og etterspørsel i dette 
markedet. Etterspørselen etter boliger 
har vært større enn tilbudet i denne 
perioden.

Når markedet ikke kan tilby de pro-
duktene samfunnet ønsker seg, for 
eksempel nok boliger til lave priser, 
kan det skyldes flere forhold, ofte i 
kombinasjon:
• høye byggekostnader som følge 

av konkurranse om arbeidskraft 
og manglende effektivitet

• lav lønnsomhet ved nybygging
• svak konkurranse i bygge-

bransjen
• mangel på tomter som kan 
• bygges ut (få tomter bidrar 
• også til høye priser)
• manglende finansiering av den 

nødvendige infrastrukturen
• ressurskrevende (tids- og 

arbeidskrevende) offentlig saks-
behandling

• manglende boligfinansiering
• rentenivået
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Risiko
Begrepet risiko definerer 
hvem som må bære det øko-
nomiske tapet ved uforutsette 
hendelige uhell eller forhold 
som leder til påfølgende øko-
nomiske tap.

Risiko retter seg i utgangs-
punktet mot fremtidige 
hendelser.

Den som bærer risikoen,
er som regel også den som
tilkommer motposten til
risikoen, nemlig mulighetene
eller fortjenesten.
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Boligmarkedet påvirkes mest av ren-
tenivå og arbeidsledighet. Fra midten 
av nittitallet og fram til finanskrisen 
i 2008 var arbeidsledigheten lav og 
renta lav og synkende. Boligbyggin-
gen økte i perioden, men ikke så mye 
som en kanskje kunne ha forventet. 

Årsakene kan ligge i de faktorene som 
er nevnt ovenfor. Særlig viktig er det 
nok at det er sentrale tomter som har 
gitt størst inntekter og vist seg enklest 
å omsette. Denne typen utbygging 
synes å ha gått på bekostning av tid-
ligere tiders feltutbygging i periferien 
der kostnadene er noe lavere.

Kommunenes tilrettelegging er 
viktig fordi dette avklarer hvilke nye 
tomteområder som skal bli gjenstand 
for utbygging. Like viktig er det 
trolig om området får egen skole, 
fordi skolekapasitet er svært viktig 
for boligbyggingen. Områder kan 
ha et potensial for flere boliger, men 
hvis skolekapasiteten er for lav, vil 
kommunen kunne ønske å forhindre 
nybygging for ikke å pådra seg ekstra 
kostnader til skoleutbygging. Hvis 
derimot kommunen bestemmer seg 
for å utløse potensialet ved å utvide 
eksisterende skole eller bygge ny, vil 
dette bidra til aktivitet i eiendomsut-
viklingsbransjen. 

Det er ikke bare for tradisjonelle 
boliger at etterspørselen er større 
enn tilbudet. Det har også vært stor 
etterspørsel etter hytter og fritidshus. 
Det kan synes som om vi ikke har 
innrettet oss på den velstanden be-
folkningen faktisk opplever, i og med 
at vi ikke klarer å legge til rette 

for nok boliger i de større byene og 
hytter i de mest populære rekrea-
sjonsområdene.

Dersom det blir bygd nye veier i eller 
rundt en by, kan dette også bidra til 
nye boligområder lenger borte fra by-
ens sentrum fordi tiden som brukes 
til arbeidsreiser, fortsatt vil være 
akseptabel. Ny E39 mellom Trond-
heim og Orkdal har gjort det lettere 
for folk å bo i Orkanger og arbeide i 
Trondheim. Nye veier åpner også opp 
for nye virksomhetsområder slik vi 
har sett langs E6 mellom Karihaugen 
nord i Oslo og Gardermoen.
Lokalisering ved hovedveinettet er 
blitt enda viktigere enn tidligere. 
Dette skyldes økt varetransport på 
vei, som blant annet er et resultat av 
”just-in-time”-leveranser der bedrif-
tene har lageret sitt på lastebilen i 
stedet for i egne lokaler. Man kan 
også se tendenser til at virksomheter 
blir spredt ut over et større område 
enn tidligere. Når boligene også har 
blitt det, har vi fått et reisemønster 
der bilen er et naturlig førstevalg. 

Det offentlige prøver å styre virk-
somhetenes lokalisering slik at ”rett 
virksomhet kommer på rett sted”, det 
vil si at en søker å få virksomhetenes 
transportbehov til å være avgjørende 

for hvor de blir lokalisert. Flere 
arbeidsplasser i lokalmiljøene kan for 
eksempel redusere trafikkøkningen 
inn til sentrum i de største byene.

Offentlig utbygging av T-baner, trikk 
og forstadstog påvirker arealbruks-
mønsteret. Oslos byutvikling er i stor 
grad et resultat av offentlig (statlig) 
initiert og Husbankenfinansiert bo-
ligutbygging kombinert med utbyg-
ging av trikkelinjer og T-bane. 
Denne type utbygging bidrar til at 
både virksomheter og boliger konsen-
treres rundt knutepunkt og stasjoner.

Nye veier og baner endrer tilgjenge-
ligheten til nye områder i byen. Da 
endres samtidig verdien av tomtene, 
og for noen tomter som blir liggende 
tett inntil vei eller bane, kan verdien 
bli redusert. Boliger er ikke offentlig 
infrastruktur da de stort sett er privat 
eid. Likevel går det offentlige fra 
tid til annen inn i områder som er i 
forfall, med midler til byfornyelse.

Dette er noe private eiendomsutvi-
klere kan nyte godt av og engasjere 
seg i, og er et eksempel på et feno-
men som blir mer og mer vanlig, 
nemlig offentlig-privat samarbeid 
(OPS). Dette skjer både i veibygging 
og andre sektorer som tradisjonelt 
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T-banevogner ved Nydalen t-banestasjon  (foto: Lyot)
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har vært offentlige (vannrensning, 
avfallshåndtering og helsesektor).

Et eksempel på offentlig og privat 
samarbeid er utviklingen og etable-
ringen av Nydalen som kontor- og 
boligbydel i Oslo. T-baneringen mel-
lom Carl Berners plass og Majorstua 
ble etablert med stasjon i Nydalen. 
Utvikleren stilte grunn gratis til dis-
posisjon mot at man fikk en stasjon i 
området.

2.2. VERDIBEVARING
Verdibevaring er å ta vare på noe 
vesentlig, noe verdifullt, noe som 
er viktig for mange lokalt, regionalt 
eller nasjonalt. En bygning kan være 
verdifull fordi noen har behov for å 
bevare eller styrke sin identitet.

Det verdifulle kan være
• et industriminne
• et gammelt gårdsbruk eller  

et fiskevær
• et enkeltbygg eller et bymiljø
• et landskap eller spesielle  

naturområder

Eksempler kan være ønsker om å 
ta vare på det spesifikt norske i den 
perioden vi var i union med Dan-
mark, eller at samene som minoritet i 
Norge i dag har behov for å ta vare på 
det som er deres kulturarv. Et bevart 
bygg, et bygningsmiljø og et sted kan 
også være en økonomisk ressurs.

Alt i 1922 ble åtte hus i Røros fredet 
av Riksantikvaren, og i 1980 kom 
stedet på UNESCOs* verdensarvliste. 
Dette førte til at byen ble ettertrak-
tet, det ble økt turisme på Røros, og 
dermed ble det verdiskaping.

Mennesker har satt spor etter seg i 
Norge gjennom 12 000 år. Kultur-
minneforvaltningens jobb er å ta vare 
på det som er viktige kulturminner 
og kulturmiljøer.

Naturvernmyndighetene skal til-
svarende sikre oss uberørt natur og 
sjeldne landskaper. Finner man et 
fornminne på en tomt blir tomten 
automatisk fredet. Miljøverndepar-
tementet har et mål om å verne 17 
% av Norges areal. Ved utgangen 
av 2009 var nesten 16 % av Norges 
landareal vernet etter kulturminnelo-
ven eller naturmangfoldloven (SSB, 
2010).

Norge har 16 middelalderbyer. I om-
fang er disse, eller deres bylignende 
sentra, Norges største sammenheng-
ende arkeologiske kulturminner. De-
ler av middelalderbyene er fremdeles 
synlige gjennom bystruktur, tomte-
grenser og noen få enkeltbygninger. 

Når en bygger i disse områdene 
risikerer man at fundamentering og 
drenering ødelegger sporene fra Mid-
delalderen.

Undersøkelser i Oslo, Tønsberg, Ber-
gen og Trondheim har vist at nesten 
en firedel av kulturlagene er fjernet. 
Mange vil hevde at kulturminnene 
ikke forvaltes og vedlikeholdes på en 
tilfredsstillende måte i dag. Utfor-
dringene i denne sektoren er store 
med hensyn til å få nok ressurser i 
etterkant av at problemer er oppstått. 

Kulturminnemyndighetene ønsker at 
plan- og bygningsloven skal styrkes 
som virkemiddel i kulturminnepo-
litikken. De ønsker at overordnede 
planer skal legges sterkere til grunn 
for saksbehandlingen, og at dispensa-
sjonspraksisen skal skjerpes.
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(Efter snestormen. Lillegaten Røros, Harald O. Sohlberg, 1903)

* UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) er FNs 
institusjon for blant annet å bevare kulturminner, 
og den har en liste for såkalte verdensarvmiljøer 
som skal bevares.
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Borgund stavkirke – en 
kulturell hjørnesteinsbedrift 
i Lærdal kommune
Hotellene i Lærdal kommune 
er stort sett åpne bare i tu-
ristsesongen, og besøkstallene 
kan lett kobles til stavkirken, 
som er den viktigste attrak-
sjonen i kommunen i tillegg 
til laksefiske. En andel av 
omsetningen i reiselivsnærin-
gen i Lærdal er derfor direkte 
relatert til stavkirken. For 
eksempel utgjør varehandelen 
relatert til besøkende til stav-
kirken 5 % av all varehandel i 
kommunen.

I 1999 beregnet en at inntek-
tene av besøkende i kirken var 
1,7 millioner kroner, mens 
de indirekte inntektene i 
kommunen som skrev seg fra 
kirkebesøkende turister, ut-
gjorde 36,1 millioner kroner, 
over 20 ganger omsetningen 
knyttet direkte til kirken.

Borgund stavkirke i Lærdal (foto: Svein Harkestad)
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Arealer og naturressurser er innsatsfak-
torer for matproduksjon og gir råstoff 
til industrien. Arealtilgang bestemmer 
fysisk utvikling og byers vekst. Vern av 
arealer skal sikre framtidige genera-
sjoner tilgang på produksjons- og 
rekreasjonsarealer, uberørt natur og en 
klode i økologisk balanse.

Stort sett er areal en gitt størrelse 
som må forvaltes på best mulig måte. 
Arealplanleggingen er et verktøy 
for slik forvaltning. Tradisjonelt har 
eiendomsretten vært inngangen til 
forvaltning av arealer. En grunneier 
har i utgangspunktet rett til å utnytte 
sin eiendom etter eget ønske, men 
likevel innenfor de rammene lover og 
regler setter.

Godkjente planer etter plan- og byg-
ningsloven er det viktigste grunnlaget 
for å avgjøre hva som kan tillates eller 
ikke. Ingen har automatisk utbyg-
gingsrett på sin eiendom, men dette 
blir etablert gjennom planvedtak og 
etter en samlet avveiing, jf. PBL08 
§ 1-1 ”(…) bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner”.

3.1. PLANLEGGINGSSYSTEMET
Et moderne samfunn vil ha et 
komplekst sett av lover og regler som 
griper inn i hverandre. Manglende 
samordning og helhetssyn gir dårlig 
oversikt over gjensidige konsekvenser 
av de forskjellige sektorvedtakene. 
Statsforvaltningen er inndelt i fagde-
partementer, som igjen har avleggere 
i etatene hos fylkesmannen. Kommu-
nene er inndelt i sektorer eller etater, 
som skole, helse, kultur, teknisk virk-
somhet etc. Utover dette er det mange 
andre offentlige og private virksom-
heter og forvaltningsorganer som skal 
planlegge og ta beslutninger for sine 
områder (vegvesen, jernbaneverk, tele- 
og strømleverandører, utbyggere og 
entreprenører). 

Det er derfor et sterkt behov for å se 
forskjellige interesser i sammenheng, 
avveie dem mot hverandre og ta be-
slutninger ut fra allsidige og langsikti-
ge vurderinger. Planleggingssystemet i 
plan- og bygningsloven er ment å være 
det viktigste verktøyet for dette.

Kommunene er gitt den viktigste 
rollen ved at de har det vi kan kalle et 

beslutningsmonopol når det gjelder 
planlegging. Alle arealplaner skal 
vedtas av kommunestyret. Ingen andre 
enn kommunen, det være seg offent-
lige eller private organer, kan vedta 
arealplaner med bindende virkning 
for arealbruken. Det eneste unntaket 
er statlig arealplan som kan vedtas 
av departementet der staten velger å 
overstyre en kommune. Beslutnings-
monopolet er allikevel ikke i veien for 
at andre offentlige organer eller private 
kan fremme forslag til planer.

Planleggingssystemet i Norge er bygd 
opp som et planhierarki der planer fra 
et høyere nivå skal være rammer og 
retningslinjer for planer på et lavere 
nivå i systemet. Dette innebærer at 
en regional plan skal styre en kom-
muneplan og en kommuneplan styre 
en reguleringsplan, som igjen styrer 
byggesaken, jf. kapittel 4.

I teorien (men ikke alltid i praksis) 
skal det som planlegges for et mindre 
boligområde, henge sammen med 
målsettinger gitt på høyere nasjonalt 
plan. Plansystemet bygger på at det på 
nasjonalt plan gis grove, overordnede 
føringer, og at disse spesifiseres i stadig 
mer detaljerte plantyper nedover i 
systemet. Arealplanleggingen skjer i 
hovedsak i form av arealdel til kom-
muneplan og reguleringsplan.
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For eksempel nasjonale turistveger gir føringer for utbygging.  
Her vises turistveg Lofoten (foto:  Statens Vegvesen)
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For fylkeskommunal og kommunal 
økonomiplanlegging er selvsagt stats-
budsjettet helt avgjørende med hensyn 
til planlegging av årsbudsjettene. Det 
er også et vell av viktige nasjonale 
sektorplaner som vil virke inn på 
kommunal planlegging.

På nasjonalt nivå har det tidligere ikke 
vært pålagt noen form for overordnet 
plan, men i loven av 2008 er det nå 
fastslått at staten skal utarbeide et do-
kument med nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging.

Arealplan
En arealplan er et juridisk bindende 
dokument som gir grunneieren rett til 
å utnytte arealene sine i samsvar med 
godkjent plan. Kommunen gis også 
hjemmel til å avslå søknader som ikke 
er i samsvar med planen.

Arealplaner har stor betydning for 
forvaltning av grunn og griper sterkt 
inn i enkeltmenneskers og grunneieres 
rettsforhold. Dette er viktig å ha i 
mente for å forstå de omfattende pro-
sessene som ligger bak det å utforme, 

behandle og vedta en plan.
Eksempelvis kan en arealplan innebæ-
re store økonomiske følger for grunn-
eier. En arealplan kan for en grunneier 
gi stor økonomisk gevinst om han får 
legge ut et boligfelt på sin eiendom. 
Naboen derimot, kan risikere at hans 
tomt etter planen ligger i et friluftsom-
råde og får dermed ikke muligheten til 
å realisere en slik verdi.

3.2. STATLIG PLANLEGGING
NASJONALE FORVENTNINGER 
TIL PLANLEGGINGEN
Tidligere har det ikke vært lovfes-
tede planprosesser på statlig nivå, 
men i de siste tiår har regjeringen 
utarbeidet rundskriv som grunnlag 
for fylkesplanleggingen og lagt fram 
stortingsmeldinger om den regionale 
og kommunale planleggingen og 
arealpolitikken. Denne praksisen er 
nå tatt inn i loven av 2008. I PBL08 
§ 6-1 er det nå gitt at det hvert fjerde 
år skal utarbeides et dokument med 
nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. Det blir nå et 
sammenhengende system ved at plan-
myndigheter på sentralt, regionalt og 
lokalt nivå skal foreta en gjennomgang 
av sine behov for nye planpolitiske 
mål og planstrategier.

Statens samlede planpolitiske føringer 
skal være et viktig grunnlag for den 
regionale og lokale planleggingen. De 
nasjonale forventningene vil derfor 
være førende for arbeidet med plan-
strategier regionalt og kommunalt. De 
skal derfor utarbeides i løpet av den 
høsten det holdes kommunevalg.

Det er opp til regjeringen å bestemme 
den formelle status et slikt dokument 
med nasjonal politikk skal ha, for 

PLAN
SYSTEM

ET

Stat, fylkeskommune og kommune
Offentlig forvaltning i Norge er delt inn i tre nivåer: stat, fylkes-
kommune og kommune. Alle tre nivåer styres av folkevalgte organer: 
storting, fylkesting og kommunestyre. Det er en definert oppgave-
fordeling mellom disse nivåene:

- Staten tar seg av overordnet styring og tjenester som skal løses på 
 nasjonalt nivå, som militærvesen, sykehus, universiteter, riksveier, 
 jernbane og flyplasser.
- Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole, fylkesveier, 
 kollektivtrafikk og en del støtteordninger for regional utvikling.
- Kommunen har ansvar for barnehager, grunnskole, eldreomsorg,  
 lokalveier osv.

Staten har også lokale avdelinger i hvert fylke - fylkesmannen.  
Fylkesmannen har en del kontroll- og tilsynsoppgaver. Fylkesmennene 
utnevnes av regjeringen og er statens representant i fylkene.

Plansystemets ulike virkemidler

Nasjonale forventninger  
til planleggingen

Statlige planbestemmelser 
og planretningslinjer

Regional planlegging

Kommunal planlegging

Kommunal byggesaksbehandling
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eksempel om det bør behandles av 
Stortinget på grunnlag av stortings-
meldinger om regional og kommunal 
planlegging eller lignende, slik det har 
vært eksempler på i de siste tiårene.

Den nasjonale politikken som skal 
formidles etter denne bestemmelsen 
skal gi økt forutsigbarhet og være et 
grunnlag for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen regionalt 
og lokalt.

Statlige virkemidler
Plan og bygningsloven legger opp til 
en ansvarsdeling mellom stat, fylkes-
kommune og kommune i planleg-
gingen. Staten skal ivareta nasjonale 
interesser og hensyn i planleggingen. 
Staten har etter dagens lov en del 
formelle virkemidler innenfor planlov-
givningen. 

Vanligvis ivaretar staten sine interesser 
gjennom samhandling med kommu-
nene når planer lages og behandles. 
Hvis en utbygger eller kommune fore-
slår noe som en statlig etat ikke kan 
godta ut fra de interesser de er satt til 
å ivareta, kan denne etaten reise innsi-
gelse til planforslaget (PBL08 § 5-4). 
Dersom kommunen ikke tar hensyn 
til innsigelsen kan den ikke fatte ende-
lig planvedtak. Vedtaksmyndigheten 
flyttes da oppover til departementet 
(regjeringen).

Statlige etater kan også i enkelte tilfel-
ler påklage et kommunalt planvedtak 
og få det omgjort (PBL08 § 1-9). I 
spesielle tilfeller kan staten utarbeide 
statlig arealplan (PBL08 § 6-4) og in-
struere kommunen gjennom behand-
ling av denne.

I ny lov erstatter statlige planretnings-
linjer (SPR) og statlige planbestem-
melser (SPB) (PBL08 §§ 6-2 og 6-3) 
det som tidligere het rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) og rikspolitiske 
bestemmelser (RPB). Ved overgangen 
til lov av 2008 vil de eksisterende riks-
politiske retningslinjene og bestem-
melsene fortsette å gjelde.

Gjennom en SPR kan regjeringen 
konkretisere nasjonale forventninger 
til planleggingen. 

Med andre ord skal regjeringen kunne 
gi føringer for planlegging lenger ned i 
systemet og slik prioritere områder der 
det er behov for nasjonale føringer.

SPB skiller seg fra SPR ved at de 
kan inneholde bestemmelser som er 
direkte bindende for privatpersoner. 
Slik er de langt på vei en forskrift, og 
behandles på samme måte. Planbe-
stemmelsene kan innebære forbud 
mot bygge- og anleggstiltak i nærmere 
geografiske områder, eller i hele landet 
i inntil 10 år. En SPB går foran eldre 
arealplaner.

I praksis virker både SPR og SPB 
styrende ettersom de i mange tilfeller 
danner grunnlag for merknader og 
innsigelser til arealplaner, eventuelt 
også klage og omgjøring av kommu-
nale planvedtak hvis de strider mot 
statlige interesser.
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Eksempler på nasjonale  
retningslinjer og bestem-
melser
Statlig planretningslinje  
(lov av 2008)
- for klima- og energiplanleg- 
 ging i kommunene

Rikspolitiske retningslinjer 
(fra gammel lov)
- for samordnet areal- og   
 transportplanlegging.
- for barn og planlegging
- for vernede vassdrag
- Oslofjordregionen
- Gardermoen, Akershus

Rikspolitisk bestemmelse  
(fra gammel lov)
- for kjøpesentre
- om Markagrense
- for Raudfjellet, Snåsa

− Klage PBL08 § 1-9
− Innsigelser til planforslag PBL08 § 5-4
− Statlige planretningslinjer PBL08 § 6-2
− Statlige planbestemmelser PBL08 § 6-3
− Statlig arealplan PBL08 § 6-4
− Departemental omgjøring av vedtatte  
 planer PBL08 §§ 11-6 og 12-13
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3.3. REGIONAL PLANLEGGING
Planlegging mellom kommuner  
eller på fylkesnivå
Regional planlegging kan defineres 
som planlegging for deler av landet 
utover kommunegrensene og omfatter 
interkommunal planlegging, planleg-
ging på fylkesnivå og planlegging 
på tvers av fylkesgrenser. Regional 
planlegging er nødvendig for å løse 
oppgaver og ivareta interesser som 
går utover kommunenivået og for å 
oversette og tillempe nasjonal politikk 
til lokale forhold.

Viktige oppgaver som er knyttet til 
blant annet samferdsel og infrastruk-
tur, forvaltning av kystsone og vass-
drag, lokalisering av kjøpesentra og 
bolig- og næringsstrukturen og viktige 
verne- og miljøutfordringer, lar seg 
ikke alltid løse i kommunene alene. 
Planlegging på slike områder hører 
derfor hjemme på en regional arena.

Regional planstrategi
Regional planstrategi (PBL08 § 7-1) 
er en ny planoppgave i loven. Den 
redegjør for viktige regionale utvi-
klingstrekk og utfordringer, og tar 
stilling til hvilke spørsmål som skal tas 
opp i den videre planleggingen. Den 
kan inkludere alt fra arealforvaltning 

til utvikling av kultur- og helsetilbud. 
Strategien skal utarbeides senest ett 
år etter fylkestingets konstituering og 
sendes på høring før den fastsettes av 
fylkestinget og sendes regjeringen til 
godkjenning. Regional planstrategi 
er den eneste lovfestede obligatoriske 
planoppgaven på fylkesnivå.

Regional plan
Regional plan (PBL08 § 8-1) avløser 
fylkesplan og fylkesdelsplan fra lov 
av 1985. Regional plan skal ha et 
langsiktig perspektiv og følge opp de 
strategiske utfordringene fylket står 
overfor. En regional plan kan være 
både tematisk og geografisk innrettet. 
Planen skal være en gjensidig politisk 
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Kjøpesenterstoppen
Utover i 1980- og 1990-årene ble det etablert mange 
store kjøpesentre utenfor og ofte mellom de større 
byene. Dette var senter med lett tilgjengelighet for bil, 
samt mange og gratis parkeringsplasser. Disse sentrene 
truet etter hvert handelsvirksomheten i de etablerte  
by- og tettstedssentrene.

Kommunal planlegging kunne i liten grad styre eta-
bleringen av slike kjøpesentre fordi kommunegrenser 
og naturlige handelsdistrikter ikke var overlappende. 
Kjøpesentrene ble ofte liggende i andre kommuner 
enn bykommunene. I disse kommunene ga sentrene 
kjærkomne arbeidsplasser og inntekter.

Når det etter hvert dukket opp mange slike sentre, fikk 
det i sum samfunnsmessig uheldige virkninger som 
krevde et styringsgrep på høyere nivå enn kommu-
nene. Derfor vedtok regjeringen ”Rikspolitisk bestem-
melse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre 
utenfor sentrale deler av byer og tettsteder”, også kalt 
kjøpesenterstoppen i 1999. Den innførte et fem års 
forbud mot å etablere nye (eller utvide eksisterende) 
sentre utenfor bykjernen.

Denne mer generelle rikspolitiske bestemmelsen skulle 
avløses av fylkesdelplaner som mer detaljert analyserte 
hvert fylke og skulle gi retningslinjer om hvor og hvor 
det ikke skulle kunne etableres nye sentre. I samråd 
med kommunene utarbeidet fylkeskommunene slike 
fylkesdelplaner for handel og service som ga regionale 
regler. Etter hvert ble disse også innarbeidet i kommu-
neplanene.

Resultatet er et plansystem som forsøker å reparere på 
de skadene tilfeldig og ukoordinert etablering av kjø-
pesentre har gitt. Mange vil hevde at regelverket kom 
for sent, og at de nye kjøpesentrene tappet de gamle 
bykjernene for handel og vitalitet, mens andre vil si 
at nettopp konkurransen med sentrene vekket et ofte 
etablert og ”sidrumpet” næringsliv i byene til live igjen. 
En evaluering viser at kjøpesenterbestemmelsene har 
hatt stor virkning.

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesenterstoppen ble 
opphevet i 2004 og ble da erstattet av fylkesdelplaner, 
men 1.juli 2008  ble den gjeninnført for å skjerpe inn 
vedtatte fylkesdelplaner og for å dekke områder som 
ikke ble dekket av gjeldende planer.

Kvadrat kjøpesenter, Forus (foto: Jarle Vines)
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forpliktende avtale mellom de ulike 
partene i det regionale fellesskapet og 
sentrale statlige myndigheter.

Arealretningslinjer på regionalt nivå 
blir sjelden så presise at det er naturlig 
å bruke virkemidler tilsvarende kom-
muneplanbestemmelsene. En regional 
plan med retningslinjer for arealbruk 
vil fortsatt ha den virkning overfor 
kommunal planlegging at den skal 
legges til grunn for kommunal plan-
legging og gi grunnlag for innsigelse til 
kommunale planer.

Tidligere skulle regionale planer 
(fylkesplan/fylkesdelplan) godkjennes 
av kongen i statsråd, altså ved konge-
lig resolusjon. Dette for å bidra bl.a. 
til å sikre at planen også forplikter 
statlige organer mht. gjennomføring. 
Denne funksjonen er nå overtatt av 
regjeringens godkjenning av regional 
planstrategi.

Etter ny lov vedtas regional plan med 
endelig virkning av fylkestinget som 
regional planmyndighet. Imidlertid 
kan statlige fagorgan innenfor sitt 
ansvarsområde, eller kommuner som 
blir direkte berørt av planen, kreve at 
saken bringes inn for departementet 
når de har vesenlige innvendinger. 
Departementet avgjør da uenigheten 
og kan i den forbindelse gjøre de 
endringer som finnes påkrevd.

Regional planbestemmelse
På arealsiden hadde de gamle fyl-
kesplanene med visse unntak liten 
innflytelse. Fylkeskommunen har ikke 
hatt hjemmel til å vedta arealplaner 
med rettsvirkning for arealbruken i 
kommuner. Etter ny lov kan fylkes-
kommunen (regional planmyndighet) 

vedta regionale planbestemmelser 
(PBL08 § 8-5). En regional planbe-
stemmelse har som virkning at det 
ikke kan iverksettes særskilt angitte 
bygge- eller anleggstiltak uten sam-
tykke fra fylkeskommunen.

Dette kan f.eks. gjelde kjerneområder 
for landbruket, større forretningsbygg 
utenfor byer og tettsteder, land-
skapsområder, eller frilufts- og na-
turområder av regional eller nasjonal 
betydning langs sjø eller i fjellområder. 
Det kan også gjelde traseer for større 
samferdselsanlegg, forsvarsanlegg eller 
anlegg for energiforsyning som det 
ennå ikke er fastsatt detaljerte planer 
for, eller for vassdragsforvaltning. 
Dette vil si at fylket kan nekte tiltak 
de mener vil stride mot regionale 
interesser. Regionale bestemmelser vil 
også fungere som grunnlag for innsi-
gelser til kommunale planer. 

3.4. KOMMUNAL PLANLEGGING
Det kommunale plansystemet
Kommunene er pålagt å drive planleg-
ging både for kommunesamfunnet og 
for kommuneorganisasjonen. Dette 
skjer gjennom kommuneplanen. 
Loven av 2008 introduserer også 
kommunal planstrategi som skal være 

grunnlaget for arbeidet med kommu-
neplanen.

Kommuneplanen er delt inn i en 
samfunnsdel med tilhørende hand-
lingsprogram og en arealdel hvor kart 
over kommunen viser både bruk, 
muligheter og begrensninger. Denne 
gir grunnlaget for lokale regulerings-
planer. Planene underbygges med 
retningslinjer og bestemmelser.

Den kommunale planmyndigheten
Reguleringsarbeidet ledes av kommu-
nestyret som er kommunens øverste 
planleggingsmyndighet. I forrige 
plan- og bygningslov var det i tillegg 
lovpålagt at kommunen skulle velge et 
fast politisk utvalg for plansaker (plan-
utvalg), som tilsvarer det som tidligere 
ble kalt bygningsrådet. Planutvalget 
skulle ha oppsyn med planleggingen i 
kommunen.

I ny lov er det ikke lovfestet krav om 
planutvalg. Det er opp til kommunen 
selv å bestemme hvilke utvalg den 
oppretter. Loven sier at kommunen 
skal sørge for utarbeiding av planer, 
kunngjøring, underretning til parter 
og berørte, opplegg for medvirkning, 
utlegging til offentlig ettersyn og sam-
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Kommuneplanens 
arealdel

Reguleringsplan

Kommuneplanens  
samfunnsdel

Handlingsprogram

Kommunal planstrategi

Iverksetting

Kommunenes planleggingssystem
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arbeid med andre myndigheter. Som 
oftest vil kommunestyret delegere 
dette til et eget utvalg. Det er ikke 
politikerne i planutvalget som i praksis 
gjør disse oppgavene, men fagfolk i 
planadministrasjonen i kommunen.

Kommunene organiserer seg forskjel-
lig. Noen steder nedsetter kom-
munestyret et eget planutvalg, hos 
andre er denne funksjonen lagt til 
formannskapet. I Oslo er det Byut-
viklingskomiteen som er planutvalg. I 
Stavanger heter det Kommunalstyret 
for byutviklingssaker.

Av hensyn til behovet for god 
plankompetanse og behovet for å 
se enkeltsaker i sammenheng med 
overordnede planer, er det ofte et 
planutvalg som får delegert kommu-
nestyrets myndighet til å gjøre unntak 
fra plan, til å behandle klager på plan, 
til å foreta mindre endringer i plan og 
til å nedlegge midlertidig forbud mot 
tiltak.

I en kommune er det som regel sterkt 
politisk søkelys på plansaker. Hva som 
skal bygges, og hvor det skal plasseres, 
er viktige temaer både i store og små 
lokalsamfunn. Ofte er det konfliktsa-
ker der naboer ønsker redusert omfang 
og byggehøyder, mens utbyggeren 
ønsker større utnyttelse for å forsvare 
investeringene sine. Slikt bidrar til 
temperatur i debattene.

For de fleste andre kommunale 
tjenester (undervisning, barnehager og 
eldreomsorg) fastsetter lover og statlige 
regler nivået og omfanget av tjenes-
tene. Slik blir disse tjenestene i liten 
grad underlagt lokalpolitisk styring og 
prioritering. 

Dette bidrar til at plansaker ofte har 
stor interesse i kommunestyrene. Et 
eksempel er Drammen kommune der 
over 40 % av bystyresakene er knyttet 
til plansaker.

Kommunal planstrategi
Alle kommuner er pålagt å utarbeide 
en kommunal planstrategi innen ett 

år etter konstituering av nytt kommu-
nestyre (PBL08 § 10-1). Kommunal 
planstrategi skal omfatte kommunens 
strategiske valg knyttet til utviklingen 
av lokalsamfunnet. Det gjelder både 
langsiktig arealbruk, sektorenes virk-
somhet og en vurdering av kommune-
nes planbehov i valgperioden.

Strategien bør inneholde redegjørelse 
for utviklingstrekk og utfordringer 
knyttet til samfunnsutvikling og 
miljø. Drøfting av hovedtrekkene i 
en langsiktig arealstrategi, både for å 
ivareta samordning, utbygging og vern 
av områder. Vurdering av sektorenes 
planbehov, og vurdering av prioriterte 
planoppgaver og behovet for revisjon 
av kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel.

En planstrategi er ikke en egen plan-
type og har ingen direkte rettsvirkning 
i forhold til kommunens innbyggere, 
men gir føringer for det videre planar-
beidet i kommunen. Planstrategien vil 
kunne være et viktig politisk doku-
ment for å peke ut hvilke utfordringer 
kommunen står overfor og hvilke 
plangrep som bør gjøres for å møte 
utfordringene.

Nasjonale forventninger til planleg-
gingen og regionale planstrategier bør 
danne grunnlag for en kommunes ar-
beid med sin planstrategi (se 3.2.1 og 
3.2.5). Videre vil en oversikt over gjel-
dende plan og en vurdering av behov 
for oppheving/revisjon av eldre planer 
inngå i planstrategien.  Retningslinjer 
for langsiktig arealbruk skal inngå som 
del av strategien og danne grunnlag 
for det mer konkrete arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.
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Kommunens oppgaver
Man kan dele inn kommunens 
virksomhet i tre:

1. Tjenesteproduksjon er ofte 
det som inngår i velferdskom-
munen - drift av tilbud som 
barnehage, skole, eldreomsorg, 
helse- og sosialtjenester og ut-
bygging og drift av veier, vann 
og avløpsanlegg osv.

2. Forvalterrollen er kommu-
nen som myndighet som gir/
ikke gir skjenkeløyver, byggetil-
latelser eller sosial støtte. Kom-
munen er her gitt ansvar for å 
forvalte lover og regler nærmest 
på vegne av staten.

3. Kommunen har en viktig 
rolle som samfunnsaktør for 
å styre og påvirke utviklingen 
innenfor kommunegrensene. 
Virkemidlene her er både kom-
munale budsjetter og hvordan 
organisasjonen brukes, men 
også hvordan kommunen til-
rettelegger for by- og tettsteds-
utvikling, næringsutvikling, 
samferdsel, vern og bruk av 
arealer osv.
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Den langsiktige arealstrategien skal 
vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk, og 
angi langsiktige utviklingsretninger 
i kommunen og områder for særlig 
utvikling og vern for å ivareta de areal-
hensyn som framgår av PBL08 § 3–1.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal 
behandle langsiktige utfordringer, 
herunder miljømessige utfordringer 
og utfordringer knyttet til univer-
sell utforming, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon, for 
sektorene og for utvalgte målgrupper. 
Sentrale problemstillinger i samfunns-
delen vil for eksempel være levekår 
for ulike grupper som barn, unge og 
eldre, næringsutvikling, befolkningsut-
vikling, boligforhold og samferdsel.

Samfunnsdelen bør inneholde en 
beskrivelse og vurdering av alterna-
tive strategier for samfunnsutvikling, 
sektorenes virksomhet og langsiktige 
arealbehov, og ta stilling til hvilken 
strategi kommunen vil legge til 
grunn. Hensikten med det siste er 
å beskrive sammenhengen mellom 

de langsiktige mål og strategier som 
trekkes opp i samfunnsdelen, og de 
fysiske konsekvensene disse vil kunne 
ha. Arealstrategien i den kommunale 
planstrategien vil også være en viktig 
premiss for samfunnsdelen fordi den 
har betydning for utviklingen av sam-
funnstjenestene i kommunen.

Arealdelen av kommuneplanen
Arealdelen til kommuneplanen er et 
plankart med tilhørende bestemmelser 
som viser planlagt bruk av alle arealer 
i kommunen (PBL08 § 11-5). Dette 
gjelder uavhengig av om arealene er 
off entlig eller privat eid.

Kommuneplanens arealdel utformes 
av kommunen og fastlegger de lang-
siktige og overordnede rammene for 
arealbruken i kommunen. Den skal 
dekke hele kommunen og kan derfor 
ikke være svært detaljert. Kommune-
planens arealdel er rettslig bindende. 
Det betyr for eksempel at en grunneier 
ikke får lov til å bygge hus annet enn 
til landbruksformål på et område der 
planen sier at det skal være landbruks-, 
natur- og friluftsområde (LNF).

I de siste årene har det skjedd en stor 
vekst i hyttebygging. Mange kom-
muner sliter med å ta stilling til hvor 
hytter kan bygges. Kommuneplanens 
arealdel er et nyttig redskap for slike 
vurderinger. Grunneiere ønsker å 
legge ut nye hyttefelt på sine arealer, 
men kommunen må vurdere om nye 
hyttefelt blant annet kan forurense 
drikkevann og ødelegge turterreng. 
Her må hytteinteresser avveies mot 
andre interesser gjennom prosessene 
med å lage en arealplan.

Kommunedelplan
En kommunedelplan (KDP) lages 
av kommunen der det er behov for 
mer detaljert oversiktsplanlegging enn 
kommuneplanen samlet vil kunne 
gi. Som det går fram av navnet, er en 
kommunedelplan en plan for en del 
av kommunen – oftest et tettsted, 
en bydel, et sentrumsområde e.l. 
Kommunedelplan brukes også om 
såkalte sektorplaner. Derfor blir både 
sentrumsplanen og helse- og sosialpla-
nen for en kommune betegnet som 
kommunedelplaner.

En kommunedelplan kan være såpass 
detaljert at den kan gi bindende regler 
for utforming av bykvartaler og bolig-
felt. Den nærmer seg dermed en regu-
leringsplan i innhold og virkning, men 
uten å ha reguleringsplanens hjemmel 
til ekspropriasjon. Den har heller ikke 
reguleringsplanens mer omfattende 
regler om saksbehandling.
Kommunedelplanen har vist seg svært 
nyttig for å kunne se områder samlet 
og dermed kunne gi forutsigbare og 
entydige bestemmelser for videre 
utvikling.
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Utsnitt av forslag til kommuneplanens arealdel (Alta kommune)
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Reguleringsplan
En reguleringsplan (PBL08 §§ 12-1 til 
12-15) er en arealplan som fastsetter 
arealbruken for et avgrenset område 
fra en enkel tomt til et større utbyg-
gingsområde. Den er en relativt detal-
jert plan med tilhørende bestemmelser 
som regulerer utnytting og vern av 
grunn, bebyggelse, vassdrag, sjøområ-
der og det ytre miljøet i bestemte om-
råder av en kommune. Regulerings-
planen skal vedtas av kommunestyret, 
men kan utarbeides både av off entlige 
og private aktører.

Reguleringsplaner gjelder inntil de blir 
endret, opphevet eller satt til side av 
nye planer. Adgangen til å ekspropri-
ere etter reguleringsplan bortfaller 

imidlertid 10 år etter at den ble ved-
tatt. For bygge- og anleggstiltak som  
hjemles i plan fremmet med bakgrunn 
i privat forslag (til detaljregulering) 
er det satt en frist på 5 år for å søke 
om og få godkjent tiltaket. Er tiltaket 
godkjent ved rammetillatelse innen 
fristen løper også/i tillegg en 3-årsfrist 
i byggesaken. Videre kan 5-årsfristen 
etter søknad forlenges med inntil 2 
år om gangen. Det er ikke satt noen 
begrensning på antallet forlengelser. 
Dersom det ikke er godkjent/iverksatt 
tiltak innen fristen utløper må det be-
handles og vedtas ny plan for tiltaket 
før det kan godkjennes.

Det er to former for reguleringsplaner: 
Områderegulering og detaljregulering.

For fl ere eiendommer eller større 
områder kan kommunen utarbeide 
reguleringsplan som områderegule-
ring. Detaljregulering er planformen 
for mindre områder og gjennomføring 
av utbyggingsprosjekter. Kommunen 

kan overlate til private å utarbeide 
forslag til områderegulering innenfor 
de rammer kommunen fastsetter. 
Alle har rett til å utarbeide forslag til 
detaljregulering.

En detaljregulering skal følge opp 
hovedtrekk og rammer i overordnede 
planer. Er det store avvik i forhold til 
disse må tiltakhaver utrede konsekven-
sene av avviket. 

Private tiltakshavere har fem år på 
seg til å igangsette byggetiltak etter at 
detaljregulering er fremmet. Kommu-
nen kan etter søknad innvilge to års 
forlengelse av fristen.

 Bebyggelsesplan var en detaljplantype 
for enkle utbyggingssituasjoner som 
i plan- og bygningsloven av 2008 er 
erstattet av detaljregulering. Dette 
gjelder også der det i eldre planer er 
stilt krav om bebyggelsesplan.
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Detaljregulering for Kjørbekkvegen 
46 i Skien Kommune

Utsnitt av forslag til kommunedelplan for Kvitfj ell (Ringebu kommune)

Utsnitt av forslag til områderegulering av Korsbakken (Stranda kommune)
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En vedtatt reguleringsplan gir hjem-
mel for gjennomføring av tiltak 
og utbygging, eventuelt også ved 
ekspropriasjon. Planene skal utarbei-
des av fagkyndige og få en entydig og 
forståelig form. Loven krever at det 
alltid skal foreligge reguleringsplan før 
større bygge- og anleggstiltak blir gjen-
nomført.

Utbyggingsavtale
Begrepet utbyggingsavtale dekker et 
vidt spekter av avtaletyper som inngås 
mellom kommuner og utbyggere eller 
grunneiere, og kan regulere mange 
forskjellige forhold (PBL08 § 17-1). 
Det er for eksempel ikke uvanlig at 
slike avtaler brukes i stedet for reglene 
i plan- og bygningsloven om oppar-
beiding av vei, vann og avløp til, langs 
og innenfor byggeområdet ved større 
byggeprosjekter.

Også større anlegg utenfor byggeom-
rådet har i noen grad vært omfattet. 
Videre har kommunene ofte brukt 
utbyggingsavtaler for å styre utfor-
mingen av boligfelt når det gjelder 
boligsammensetning, grønnstruktur 
o.a. Slike avtaler har erstattet og sup-
plert bruk av bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. De har tidligere vært 
lite omtvistede, selv om de gikk lenger 
med hensyn til å pålegge den private 
part forpliktelser enn det myndig-
hetene har hatt formell anledning til 
ensidig å gjøre.

Avtaler som omhandler andre forhold 
enn teknisk infrastruktur, er ikke helt 
ukjent fra tidligere, men de siste årene 
har omfanget økt markant. Dette 
har særlig vist seg i pressområder for 
boligbygging, spesielt i kommunene 
rundt Oslo. Også i kommuner der 
det er press på hyttebygging, har slike 
avtaler begynt å komme i bruk. En 
har også sett en utvikling i bruken av 
utbyggingsavtaler for næringsbygg. 
Slike avtaler er kontroversielle og har 
ført til debatt.

Stortinget vedtok våren 2005 ny lov 
om utbyggingsavtaler (som en endring 
av plan- og bygningsloven). Denne 
gir nærmere regler om innhold og 
prosess rundt utbyggingsavtaler. De 
nye reglene trådte i kraft i 2006 og 
er implementert i loven av 2008. 
Avtalene må være knyttet til gjennom-
føring av en kommune(del)plan eller 
reguleringsplan og må gjelde forhold 
som det er gitt bestemmelser om i 
disse planene.

Tidligere forskrift om forbud mot 
vilkår om sosial infrastruktur i utbyg-
gingsavtaler er nå tatt inn i SAK10 § 
18-1. Det er også gitt et unntak fra 
krav til saksbehandling og offentlighet 
for utbyggingsavtaler etter PBL08 §§ 
17-2 og 17-4 i SAK10 § 18-2. Videre 
er det utarbeidet veileder om bruk av 
utbyggingsavtaler.  
 

Utbyggingsavtalen skal legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes til høring 
hos berørte parter. Utbyggingsav-
taler kan behandles parallelt med 
reguleringssaken og vedtas samtidig 
eller etter, men ikke før, vedtak om 
regulering.

Avtalen kan gå ut på at grunneieren, 
utbyggeren eller kommunen skal 
sørge for tiltak som er nødvendig 
for gjennomføringen av planen. Et 
eksempel kan være bygging av fortau 
og gangbru for å gi et nytt boligfelt 
trafikksikker vei til skolen. Kom-
munene kan ikke kreve at utbygger 
bekoster eller gir bidrag til bygging 
eller drift av kommunale skoler eller 
barnehager. Videre må kommunene i 
annet planverk tydeliggjøre krav som 
skal stilles til utbyggingsområder.

Kostnadene i forbindelse med avtalen 
må stå i rimelig forhold til utbyg-
gingens omfang, og det må være en 
forholdsmessig fordeling mellom 
utbyggeren og kommunen. En kom-
mune må ha vist i kommuneplanen at 
for å bygge et planlagt boligfelt må en 
kommunal vei for eksempel rustes opp 
eller det må bygges ny vei. 
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Fra plan til byggesak
Når arealet er regulert gjennom 
de prosesser som er omhandlet 
i kapittel 3 ligger det til rette 
for at byggeplaner kan realise-
res. Planen som er vedtatt leg-
ger rammene for hva som kan 
tillates på den enkelte eiendom. 
I tillegg finnes det regler i loven 
som legger ytterligere rammer, 
og også regler om hvordan 
saksbehandlingen av byggesa-
ken skal gjennomføres.

Utbyggingsavtaler kan brukes for å styre utformingen av grønnstruktur  
(foto: Svein Magne Fredriksen, MD)
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Videre kan kommunen ikke kreve at 
et mindre boligfelt skal bekoste hele 
den kommunale veien dersom den 
skal betjene langt flere enn det aktuelle 
feltet.

Utbyggingsavtaler har vist seg å være 
nyttige for å få til bygging av boliger 
eller næringseiendommer der mangel 
på offentlig infrastruktur ellers ville ha 
stoppet utbyggingen. Dersom private 
interessenter ikke har inngått slike 
avtaler, måtte utbyggingsfelt ha ligget 
på vent til nødvendige tekniske anlegg 
som veier, vann, avløp o.l. hadde 
kommet høyt nok opp på offentlige 
prioriteringslister til å bli realisert.
Detaljeringsgrad
Planer skal styre arealbruk ved å styre 
gjennomføringen av tiltak. Søker 
en grunneier om å bygge et hus, vil 
søknaden bli vurdert opp mot aktuelle 
gjeldende planer. I enkle situasjoner vil 
plangrunnlaget ofte være kommune-
planens arealdel eller en kommunedel-
plan. I slike tilfeller kan en søknad om 
byggetillatelse behandles ut fra disse. 
For en noe mer komplisert situasjon, 
for eksempel et mindre boligfelt, kan 
kommuneplanen åpne for at detalj-
regulering brukes uten områderegu-
lering.

Der det er svært kompliserte plan-
forhold, må utbyggingen planlegges i 
flere steg: kommunedelplan, regule-
ringsplan, eventuelt som områderegu-
lering og detaljregulering. Det sier seg 
selv at en slik prosess er tidkrevende.

Detaljeringsgraden i reguleringsplaner 
er fleksibel. Plantypen kan brukes fra 
en grov angivelse av planlagt utbyg-
ging (områderegulering) til en svært 
detaljert plan som viser eksakt hvor 

hus skal bygges, garasjen stå, hva 
som kan tillates av påbygg (detaljre-
gulering). I det siste tilfellet bør det 
være nær sammenheng i tid mellom 
planlegging og utbygging.

Både de som fremmer og de som 
vedtar planer, må derfor ta stilling til 
hvor detaljert en plan trenger å være. 
Utbyggere erfarer ofte at når tiden går, 
endrer også prosjektet seg. Da kan en 
nokså detaljert plan bli en tvangstrøye 
fordi det er vanskelig å endre en ved-
tatt plan. Det er derfor hensiktsmessig  
å ikke planlegge mer detaljert enn 
nødvendig med tanke på endringer 
i markedet eller andre forhold en 
ikke har oversikt over på planleg-
gingstidspunktet. En detaljregulering 
kan sikre at detaljering av et område 
ikke trenger å skje før tidspunktet for 
utbyggingen nærmer seg.

Offentlig og privat planlegging
Inntil midten av 1980-årene var 
mesteparten av arealplanleggingen 
offentlig i den forstand at kommunale 
planetater utarbeidet planene og for-
beredte dem for politisk behandling. 
Kommunene hadde også gjennom-
føringsorganisasjoner som sto for 
mye av tilretteleggingen av boligfelt 
og næringsarealer med hensyn til vei, 
vann, kloakk osv.

I dag er planleggingen langt på vei 
privatisert ved at nesten to tredeler 
av forslagene til reguleringsplaner 
utarbeides av private aktører (se også 
2.3 og 2.4). Kommunale planetater 
har siden midten av åttitallet i stadig 
større grad blitt saksbehandlere av pri-
vate planforslag for politisk behand-
ling. Det vi kaller egen planlegging, 
altså at kommunene selv utarbeider 

planer, har i mange kommuner nesten 
forsvunnet. Selv om planforslagene er 
innsendt av private, er planen når den 
er vedtatt, en fullverdig kommunal 
plan.

3.5. PLANPROSESSEN
Lover kan omfatte regler om krav til 
byggverk, tomt og lignende (materielle 
bestemmelser) og saksbehandlings-
regler (prosessuelle bestemmelser). 
Plan- og bygningsloven er i stor grad 
en prosesslov. Loven styrer detaljert 
hvordan planer skal behandles og 
vedtas og hva planer kan omfatte, men 
i liten grad innholdet.

Tanken her er at gode planprosesser 
skal gi sikkerhet for kvalitativt gode og 
realistiske planer og løsninger. Regler 
om planprosess skal sikre deltakelse 
og engasjement fra befolkningen. 
Rettssikkerhet for den enkelte og sikre 
samordning og politisk styring av 
planleggingen.

Tidsperspektiv
Plan- og bygningsloven stiller omfat-
tende krav til planprosesser. Å lage 
og behandle en reguleringsplan tar 
sjelden mindre enn 7-9 måneder. 
En enkel detaljregulering tar sjelden 
under 6 måneder og en kommunedel-
plan gjerne fra 1,5 til 2,5 år. 

Det finnes eksempler på regulerings-
prosesser som tar lengre tid enn dette. 
Mye av tidsbruken er knyttet til selve 
planutarbeidelsen og i praksis dermed 
til samarbeidet mellom forslagsstiller 
og kommuneadministrasjon uavhen-
gig av tidsfrister.
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I 2003 ble det innført regler om tids-
frister for kommunenes behandling 
av private reguleringsplaner. Dette ble 
gjort for å sikre at planforslag ikke blir 
liggende ubehandlet i kommunen. 
Ifølge lovens PBL08 § 12-11”(…) skal 
kommunen snarest, og senest innen 
tolv uker eller en annen frist som er 

avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 
forslaget skal fremmes (…)”. 

”Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner 
ved overskridelse av fristene, for pri-
vate forslag til detaljregulering” etter 
PBL08 § 12-11, beskriver fastsettelse 
av fristene samt rettigheter ved over-
skridelser. Blant annet tilbakebaling av 
gebyr ved overskridelse av tidsfristen.

 Idé og forundersøkelser
Planarbeidet starter ved at kommu-
nen, grunneier eller utbygger har en 
idé om hvordan et areal bør kunne ut-
nyttes. Kommunen kan for eksempel 
ønske å regulere deler av et frilufts-
område til næringsområde. En privat 
grunneier kan få en idé om å regulere 
deler av sin eiendom til boligformål.
Innledningsvis bør de som vil fremme 
en plan, fastlegge en avgrensing av 
det aktuelle planområdet. Det bør 
sjekkes hvem som er grunneiere og 
rettighethavere i tilgrensende områder 
og undersøke hva overordnede planer 
regulerer området til. Med en idé 
sammen med forundersøkelser om 
hvordan området kan utnyttes, tar en 
kontakt med kommunens planadmi-
nistrasjon. Dette bør helst skje ved en 
skriftlig henvendelse der det går fram 
hvem som er planlegger, og hvem som 
er grunneier. Videre bør andre opp-
lysninger også inngå, slik som planens 
tenkte avgrensing og idé om arealbruk 
(formål og utnytting).

Oppstartsmøte for planprosess
Oppstartsmøte er betegnelsen på et 
forberedt formelt møte mellom utbyg-
geren med sin planlegger og kommu-
nens planadministrasjon. Hensikten er 
at utbyggeren redegjør for sine 

intensjoner og foreløpige planskis-
ser. Kommunen vil gi oversikt over 
planforutsetninger, andre planer som 
berører området, infrastruktur slik 
som vei, vann og kloakk, situasjonen 
med hensyn til skole og barnehager, 
friområder osv.

Kommunen har en rådgivningsplikt 
for alle kjente forhold som kan berøre 
planen. Alle faktiske opplysninger bør 
bli gjort kjent og diskutert så tidlig 
som mulig. Kommunen gjennomgår 
de krav den vil stille til det planma-
terialet som skal sendes inn, før den 
formelle høringen og sluttbehandlin-
gen. Oppstartsmøte bør også ta stilling 
til om planen utløser krav om egne 
konsekvensutredninger, og om det kan 
være aktuelt med en utbyggingsavtale 
mellom kommunen og utbyggeren.
Det bør føres et formelt referat fra 
oppstartsmøtet. Vurderinger som er 
gitt i et oppstartsmøte, binder ikke 
formelt kommunens videre behand-
ling. I dette ligger at selv om plan-
administrasjonen kan være positiv 
til en utbygging på oppstartsmøtet, 
vil videre behandling kunne gi andre 
innspill som kan endre denne innstil-
lingen. Til slutt er det kommunestyret 
som tar den endelige avgjørelsen.

Kommunen bør ha representanter fra 
ledernivået med i oppstartsmøter for 
å sikre forankring av synspunkter og 
dermed bidra til størst mulig forutsig-
barhet. Mange kommuner har gode 
erfaringer ved bruka av mal for referat 
der den kan gjøres ferdig og underskri-
ves av partene i selve møtet.
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Idé og forundersøkelser

Oppstartsmøte

Ved vesentlige virkninger:  
Utarbeidelse av planprogram

Offentlig ettersyn og høring av 
planprogram (min 6 uker)

Kommunal behandling og  
fastsetting av planprogram

Oppstartsannonse og varselbrev

Tiltakshaver utarbeider komplett 
planforslag (bestemmelser, kart, 
beskrivelser, ROS-analyse, utred-

ninger og illustrasjoner etc.)

Kommunal førstegangsbehandling 
(maks. 12 uker før politisk  

behandl.)

Offentlig ettersyn og høring av 
plansak (min. 6 uker)

Kommunal andregangsbehandling 
(maks. 12 uker før politisk  

behandl.)

(Mekling/vedtak  
Miljøverndepartementet)

Vedtak

Kunngjøring av plan

Eksempel på prosess ved utarbeidelse og  
behandling av reguleringsplaner
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Planprogram
For kommuneplaner og regule-
ringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, er 
det krav om planprogram (PBL08 § 
4-1). Hensikten med planprogram-
met er å avklare innhold og prosess for 
planarbeidet. For alle planer der det 
kreves en konsekvensutredning, skal 
planprogrammet også defi nere innhol-
det i konsekvensutredningen.

Planprogrammet kan inneholde:
- beskrivelse av intensjonene med 
 og hovedinnholdet i planarbeidet
- omtale aktuelle sektorinteresser
- beskrivelse av opplegg for plan-  
 prosessen, herunder medvirkning
- beskrivelse av utredningsbehovet
- innhold i eventuell konsekvens-  
 utredning

Det er kommunen som avgjør inn-
hold og omfang av planprogrammet, 
men det skal utarbeides og bekostes av 
forslagsstilleren. Planprogrammet skal 
legges ut til off entlig ettersyn og sen-
des på høring til berørte parter. Slikt 
ettersyn bør kobles til oppstartsannon-
sering (se PBL08 §§ 11-3 og 12-9).

Konsekvensutredninger
Formålet med bestemmelsene om 
konsekvensutredninger (KU) er å klar-
gjøre virkningene av tiltak som kan 
ha vesentlige konsekvenser for miljø, 
naturressurser eller samfunn (PBL08 
§ 4-2). Konsekvensutredninger skal 
sikre at disse virkningene blir tatt i 
betraktning under planleggingen av 
tiltaket og når det tas stilling til om - 
og eventuelt på hvilke vilkår - tiltaket 
kan gjennomføres. 

Dette skjer ved at utbyggeren pålegges 
å utrede konsekvensene av planlagte 
tiltak for miljø, naturressurser og 
samfunn.

Retten til informasjon om konse-
kvensene av inngrep i miljøet er 
grunnlovfestet i Norge. Utredningene 
bidrar også til at utbyggeren gjøres 
oppmerksom på og kan ta hensyn til 
miljøkonsekvensene i planleggingen av 
tiltaket. Regelverket om konsekvens-
utredninger åpner for at interesseor-
ganisasjoner og andre interesserte og 
berørte kan medvirke i planprosessen 
gjennom blant annet høringsrunder 
og off entlige møter.

De første bestemmelsene om kon-
sekvensutredninger ble vedtatt i 
1990. Inntil 2005 var reglene knyttet 
til større tiltak, slik som skytefelt, 
golfbaner, sykehus, store industrieta-
bleringer, veier og samferdselstiltak, og 
var en forutsetning for å få vedtatt en 
reguleringsplan for tiltaket.

I 2005 kom nye regler om at konse-
kvensutredninger skulle integreres i 
planleggingen. Disse ble innarbeidet 
i plan- og bygningsloven av 2008. 
Dette gjør at regionale planer, kom-
muneplaner og kommunedelplaner 
alltid skal konsekvensutredes hvis de 
innebærer endret arealbruk i forhold 
til eksisterende planer.

Reguleringsplaner skal alltid konse-
kvensutredes hvis de omfatter planer 
for tiltak som kan ha vesentlige virk-
ninger for miljø, naturressurser eller 
samfunn. Også mindre omfattende 
planlagte tiltak må konsekvensutredes 
dersom de er lokalisert i eller kommer 
i konfl ikt med en del nærmere angitte 
verdifulle natur- og kulturområder.

Det er utarbeidet et eget regelverk om 
hva som må konsekvensutredes og 
ikke. Det er kommunen som tar stil-
ling til om det er krav til konsekvens-
utredning, og bestemmer innhold og 
omfang av en slik utredning. 
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Konsekvensutredning ved utbygging av Krogstad Miljøpark, her vises naboenes 
utsikt med og uten nåværende vegetasjon (Illustrasjon: Asplan Viak)

Det er nødvendig med konsekvensutredning av planer som kan påvirke bl.a. friluftsområder 
(foto: Svein Magne Fredriksen, MD)
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Gjennom planprogrammet skal inn-
hold og omfang beskrives. Hvis først 
krav om konsekvensutredning forelig-
ger, vil planprosessene på enkelte felt 
bli noe mer omfattende.

Konsekvensutredning og regulerings-
planlegging skal i utgangspunktet 
passe sammen som hånd i hanske. Det 
er allikevel en utfordring for planleg-
gere og kommuner å håndtere reglene 
slik at resultatet blir bedre planer som 
synliggjør relevante konsekvenser, 
og ikke bare omfattende papirut-
redninger som ikke påvirker slutt-
resultatet nevneverdig. Behandling 
av en konsekvensutredning er ikke 
noe enkeltvedtak som kan påklages. 
Innvendinger må reises som merkna-
der og innsigelser til planen og ikke til 
selve utredningen.

Oppstartsannonse for planprosess
Den som skal utarbeide en plan, skal 
annonsere dette på nett samt i en avis 
som leses på stedet. Dersom forslags-
stilleren er en annen enn kommunen, 
skal planspørsmålet først legges fram 
for kommunen i et møte (PBL08 § 
18-8).

De som blir direkte berørt av pla-
nen, skal tilskrives. Dette er de som 
bor i det området planen gjelder, og 
vanligvis også de nærmeste naboene. 
Videre må en også tilskrive offentlige 
myndigheter som kan ha interesser i 
plansaken.

Annonsen og brevet skal vise hvor 
planområdet er, og hvilke tiltak som 
planlegges. Hensikten med dette er at 
berørte skal kunne komme med inn-
spill om planideen og eventuelt med 
opplysninger som er viktige for den 

videre planleggingen. Det er viktig at 
slike innspill og eventuelt protester 
kommer inn til planleggerne så tidlig 
som mulig i planarbeidet. Det er da 
mulighetene til å bli hørt er størst. Ved 
private planforslag skal merknader 
sendes til forslagsstilleren.

For offentlige myndigheter er tanken 
at slike oppstartsannonser skal få fram 
de faktiske forhold, krav og forslag 
som de mener er viktige. Et eksempel 
kan være at det er planlagt en ny vei i 
nærheten, eller at en del av området er 

et viktig friområde. Innspill til planen 
sendes den som skal utarbeide planen. 
Det settes som regel en frist for å 
komme med slike innspill.

For store saker skal det lages planpro-
gram og konsekvensutredning. Forslag 
til planprogram skal legges ut til 
høring senest samtidig med varsel om 
oppstart (PBL08 § 12-9).

Offentlig ettersyn og  
høring av planforslag
Når et planforslag er vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn, annonserer kommu-
nen at planforslaget ligger utlagt på ett 
eller flere sentrale steder i kommunen, 
for eksempel i rådhuset, biblioteket 
eller grendehuset. Høringsfristen 
skal være minst seks uker. De som 
er direkte berørt, vil også få tilsendt 
planforslaget med en angitt frist til å 
komme med uttalelser.

Merknader sendes vanligvis til kom-
munens planadministrasjon. Det er 
viktig at en benytter seg av rettigheten 
til å komme med kommentarer, enten 
det er gode råd om forbedringer av 
planen eller protester mot hele eller 
deler av planforslaget. Merknader 
sendes kommunen også for private 
reguleringsforslag.

Alle kan komme med merknader til 
et planforslag. Det er ikke krav om at 
en skal være part i saken, for eksempel 
som nabo eller grunneier i områ-
det. En merknad er et synspunkt på 
planen eller et innspill til endringer. 
Kommunen kan velge å ta den til 
følge helt eller delvis eller se bort fra 
merknaden. Uttalelser til planforslaget 
blir referert til i saksunderlaget for 
politisk behandling når planen skal 
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vedtas. Planadministrasjonen foreslår 
om synspunkter skal tas til følge eller 
ikke og kommunens planmyndighet 
vedtar.

Etter vedtak om offentlig ettersyn 
overtar kommunen ansvaret for pla-
nen og dermed den videre behandlin-
gen. Videre saksbehandling håndteres 
og bekostes av kommunen. Kom-
munen velger vanligvis å holde tett 
kontakt med den private forslagsstil-
leren. Det er som regel lite hensikts-
messig å sluttbehandle en plan som 
ikke forslagsstilleren eller utbyggeren 
ønsker å gjennomføre.

Høringsperioden er minst seks uker, 
men kan være lengre hvis planen 
er meget omfattende, eller hvis den 
legges ut i forbindelse med ferier og 
lignende. Kommunen annonserer hø-
ringen av planen og sender ut brev til 
berørte parter med opplysninger om 
planforslaget og angitt frist for å kom-
me med merknader. Ofte arrangeres 
det møter under høringsperioden for 
å informere om planen og gi berørte 
mulighet til muntlig og direkte å si sin 
mening om forslaget.

Planutarbeidelse
Utarbeidelse av forslag til plan er en 
omstendelig prosess. Foruten alle 
planfaglige vurderinger, slik som plas-
sering av hus med hensyn til klima, 
sol, utsikt, innsyn, støykilder, rasfare 
osv., må også mange andre forskjellige 
krav og innspill avklares. Videre må 
planen tilfredsstille kommunens krav 
til teknisk framstilling.

Alle planer skal ha en planbeskrivelse 
med planens formål, hovedinnhold og 
virkninger og hvordan den forholder 
seg til rammer og retningslinjer for 
området. For noen planer gjelder det 
krav om konsekvensutredning. Mange 
kommuner har laget gode maler for 
planframstilling og sjekklister for 
vurdering av om det er tatt hensyn til 
alle relevante forhold.

Kommunene stiller ulike krav for å 
akseptere en plan som komplett for 
førstegangs behandling. Planen må ha 
en forståelse og en tydelig form som 
viser reguleringsformål og regulerings-
bestemmelser, og være utformet i tråd 
med veileder kartforskrift, SOSI-
standard og tegneregler.

Forskrift og rundskriv angir at 
minstekravene skal gjelde i forhold til 
framstilling og innhold. Det er i dag 
ikke utredningsplikt for andre plansa-
ker enn de som følger bestemmelser av 
konsekvensutredninger. Imidlertid er 
det alltid krav om risiko- og sårbar-
hetsanalyse (ROS) for planer til utbyg-
gingsformål, jf. PBL08 § 4-3.

Førstegangs politisk behandling
Når planleggeren og utbyggeren finner 
at planforslaget er komplett, det vil si 
at planen både er slik de vil ha den, og 
at den er utformet slik kommunen og 
loven forlanger, kan den oversendes 
kommunen som et privat forslag til 
reguleringsplan.

Er planforslaget sendt kommunen og 
det formelt er komplett, kan forslags-
stilleren kreve at kommunen behand-
ler det. Kommunen har da 12 uker 
på seg til enten å legge planen ut til 
offentlig ettersyn eller avvise planfor-
slaget.

Hvis planen må returneres på grunn 
av mangler, vil tidsrammen i forhold 
til fristen på 12 uker avbrytes inntil 
mangler rettes opp, for så å løpe videre 
når opprettet planforslag igjen er 
mottatt i kommunen. Under beskrives 
situasjonen der kommunestyret har 
delegert planmyndigheten til et eget 
utvalg:

1. Planen er i tråd med planadmi-
nistrasjonens, eventuelt planutvalgets 
syn og anbefales lagt ut til offentlig 
ettersyn.

2. Planadministrasjonen finner at 
forslaget strider mot andre planer 
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eller inneholder forslag som av andre 
angitte grunner ikke er ønskelig, slik 
at de vil anbefale at planen forkastes. 
Som regel er det planinnholdet det er 
uenighet om. For eksempel kan det 
være at utbyggeren vil ha et bygg på 
åtte etasjer, mens planadministrasjo-
nen ikke kan anbefale mer enn seks.

3. Planadministrasjonen er uenig i 
deler av planen, men velger i stedet for 
å forkaste forslaget heller å anbefale 
at det legges ut i flere alternativer, for 
eksempel ett med seks og ett med åtte 
etasjer.

4. Planadministrasjonen utarbeider 
eget forslag.

I alternativ 1 er planen kurant og 
kan ofte legges ut administrativt hvis 
planutvalget har delegert sin myndig-
het til rådmannen (plansjefen), som 
kan beslutte at planen legges ut. Hvis 
anbefalingen er å forkaste planen 
(2) eller endre den vesentlig (3), skal 
dette vedtaket fattes av det politiske 
planutvalget.

Forkastes planforslaget, har forslags-
stilleren rett til å få planspørsmålet 
opp i kommunestyret hvis forslaget 
er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel eller områderegulering, slik 
at planutvalgets vedtak eventuelt 
kan omgjøres ved at kommunestyret 
instruerer planutvalget til å legge 
forslaget ut til offentlig ettersyn.

Kommunen kan ta gebyr for den 
tid og de kostnader som medgår til 
forberedende arbeider med private de-
taljreguleringsplaner fram til eventuelt 
vedtak om offentlig ettersyn. Det kan 
ikke tas gebyr for områdereguleringer, 

men kommunen og utbyggere kan 
inngå avtaler om kostnadsdeling.

Innsigelse og mekling
Når kommunestyret vedtar planen, 
trer den i kraft umiddelbart såfremt 
planen ikke inneholder en uløst 
innsigelse. 

Hvis en annen offentlig etat har reist 
innsigelse til planen og denne ikke blir 
løst, må planen sendes til mekling hos 
Miljøverndepartementet.

Bare offentlige myndighetsorgan som 
er gitt ansvar for offentlig myndighets-
utøvelse, kan avgi innsigelse. En innsi-
gelse innebærer at dersom kommunen 
ikke tar hensyn til innsigelsen, kan 
planen ikke godkjennes. Myndigheten 
til å gjøre planvedtak flyttes da opp til 
departementsnivå dersom innsigelsen 
ikke blir løst.

Statens vegvesen kan for eksempel gi 
innsigelse til en plan der trafikksik-
kerheten i kryss mot hovedvei ikke er 
godt nok ivaretatt. Hvis kommunen 
ikke endrer planen, må planen sendes 
for avgjørelse til Miljøverndeparte-
mentet, som er øverste planmyndig-
het. Vanligvis skal fylkesmannen 
mekle i slike saker. Fylkesmannen 
kaller inn kommunen og den myn-
digheten som har avgitt innsigelse for 
å undersøke om det er mulighet for å 
finne en løsning eller et kompromiss. 
Hvis det ikke lykkes, sendes saken 
videre til departementet. Kun 40-50 
planer av i alt ca. 3500 i året sendes til 
departementet med uløst innsigelse.

Andregangs politisk behandling
Når høringsperioden er over, vil kom-
munens saksbehandler sammenfatte 

innkomne merknader og gjøre seg 
opp en mening om hvilke merknader 
det bør tas hensyn til, og hvilke som 
ikke skal etterkommes. Det er vanlig 
å la forslagsstilleren kommentere alle 
innkomne merknader og komme med 
eventuelle forslag til endringer i pla-
nen. Det lages nå et saksframlegg for 
politisk sluttbehandling av planforsla-
get. Først går det til planutvalget (så-
kalt 2. gangs behandling) og deretter 
til kommunestyret for endelig vedtak.

Det er viktig å være bevisst på at 
kommunens saksbehandler arbeider 
på oppdrag av kommunestyret. En 
mengde kryssende interesser må 
avveies mellom utbyggeren, naboer, 
offentlige myndigheter og andre of-
fentlige og private interesser.

Det er en samlet balansert faglig 
framstilling av planforslagets kvaliteter 
og avveiinger for og imot som skal 
framstilles i innstillingen til planutval-
get. Det er ikke lovpålagt å orientere 
dem som har gitt høringsuttalelser, om 
at kommunen har mottatt deres brev. 
Det er imidlertid god service å gi slik 
tilbakemelding og kort orientere om 
hvordan saken behandles videre.

Forslagsstilleren blir vanligvis heller 
ikke kjent med kommunens innstil-
ling tidligere enn en uke før be-
handling. Dette kan i mange tilfeller 
skape en vanskelig situasjon dersom 
kommunens innstilling avviker fra det 
forslagsstilleren hadde tenkt seg.

Kommunestyrets vedtak om innholdet 
i en reguleringsplan bygger på det 
såkalte frie skjønn. Det betyr at det 
er politikerne som tar endelig stilling 
til forslag om arealbruk. Politikere 
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kan forkaste hele eller deler av planen 
fordi de finner at forslaget ikke er bra 
nok. De kan for eksempel mene at 
boligfeltet blir for stort, tett, høyt og/
eller stygt. Skjønnet må imidlertid 
være saklig forankret med hjemmel i 
loven. Videre må planvedtak oppfylle 
de alminnelige forvaltningsrettslige 
krav til saklighet og rimelighet.
I forbindelse med høringen kommer 
det som oftest opp forhold som gjør 
at planen må endres. Er dette mindre 
endringer, kan det gjøres før slutt-
behandling. Er endringene av større 
omfang, må planen ut til nytt offentlig 
ettersyn.

Hvis et boligfelt må flyttes fra en side 
av veien til den andre på grunn av 
trafikksituasjonen, må planen legges 
ut på nytt, slik at de som er berørt, 
kan ta stilling til den nye situasjonen.  
En huskeregel her er at hvis endringer 
fører til endret rettsforhold for noen, 
skal planen ut til fornyet høring. Hvis 
endringen medfører tilbakeføring til 
naturtilstanden (slik det er i dag), er 
det mindre sannsynlig at planen må ut 
på nytt til offentlig ettersyn.

Formelt er det kommunen som foretar 
endringer i planforslaget ettersom 
planen nå er kommunal. I praksis 
gjøres dette oftest av forslagsstilleren. 
Det pågår normalt en dialog om 
hvilke endringer kommunen vil kreve, 
og hvilke forslagsstilleren kan leve 
med eller ikke. Dette er det vi kaller 
forhandlingsplanlegging.

Planen kan også være formet med flere 
alternativer, jf. byggehøyde i eksemplet 
ovenfor. Da skal alternativene følge 

saken fram til kommunestyret slik at 
politikerne har mulighet til å foreta et 
reelt valg.

Vedtatt plan
Når kommunen har vedtatt planen, 
skal dette annonseres med opplysnin-
ger om mulighet til å påklage vedtaket 
og eventuelt kreve innløsning (PBL08 
§ 15-2). Videre sendes det et brev til 
de mest berørte med samme opplys-
ninger.
Vedtaksannonsen og vedtaksbrevet 
skal også inneholde opplysninger om 
muligheten til å kunne kreve visse 
typer arealer innløst. Det vil si at det 
offentlige må kjøpe det fordi det ikke 
er mulig for grunneieren å utnytte 
grunnen regningssvarende. Dette må 
kreves innen tre år og gjelder ubebygd 
tomt som ikke kan utnyttes på en 
fornuftig måte. Vanligvis inntrer dette 
når kommunen planlegger vei eller 
arealer for offentlige formål på privat 
grunn.

Kunngjøring
Kommunestyrets vedtak av planen 
skal annonseres, og det skal gis en 
frist på minst tre uker til eventuelt å 
påklage vedtaket til fylkesmannen. 
Kommunestyrets positive vedtak om 

en reguleringsplan kan påklages av alle 
med rettslig klageinteresse.

Klage
Alle som er berørt av en regulerings-
plan, kan klage innen tre uker etter at 
en er gjort oppmerksom på vedtaket 
(PBL08 § 12-12). Klage stiles til 
fylkesmannen, men sendes til kom-
munen. Klager bør kunne vise til feil 
eller mangler i saksgangen eller nye, 
vesentlige momenter i saken. Om 
en fortsatt kun er uenig i vedtaket av 
for eksempel byggehøyder, vil en slik 
klage sjelden føre fram, men fylkes-
mannen har anledning til å prøve alle 
sider av saken på nytt.

Klagesaken vurderes av administrasjo-
nen før den legges fram for kommu-
nen (sannsynligvis ved et utvalg for 
plan- og bygningssaker). Hvis klagen 
foreslås tatt til følge, skal saken sendes 
til kommunestyret for endelig vedtak. 
Dersom klagen ikke tas til følge av 
kommunen, sendes den til fylkesman-
nen, som avgjør saken endelig.

Noen kommuner har delegert kla-
gesaksbehandling. Det innebærer at 
administrasjonen kan sende klagen 
direkte til fylkesmannen.
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3.6. UTFORMING AV 
AREALPLANER
For å forstå og tolke arealplaner er det 
nyttig å ha noe bakgrunnskunnskap 
om hvordan planer i praksis utar-
beides. Det er utarbeidet forskrift og 
veiledere som gir standarder for riktige 
arealkategorier/formål og symboler 
(SOSI) og for fremstilling av planer.

 Plankartet
I bunnen av et plankart ligger det et 
vanlig såkalt topografi sk kart (basiskar-
tet), altså et kart som viser terrenget, 
kotehøyder, vannveier, bebyggelse osv.

Arealformål
Oppå det topografi ske kartet legger en 
planmarkeringer i form av fargekoder 

som viser hva områder kan brukes til. 
Disse blir kalt arealformål. Det er gitt 
en standard for bruk av fargekodene. 
En kan også kombinere formålene 
gjennom å striperegulere, det vil si 
kombinere for eksempel bolig og 
forretning.

Hensynssoner
Hensynssoner sier noe om hvilke 
hensyn man må ta når man skal bruke 
arealer til det formålet som arealka-
tegoriene tilsier de skal bruke det til. 
Dette kan være hensyn til risiko for 
fl om og ras, kulturminner, natur-
mangfold, landbruk, reindrift osv. 
Vedtak etter andre lover for arealbruk 
kan også vises som hensynssoner. 
Hensynssoner vil vises som skravur på 
plankartet, der tekstfeltet og bestem-
melser viser og fastsetter hvilke hensyn 
som skal ivaretas.

Flyfoto av planområde, Jåttåvågen (Stavanger kommune) 

Utvalg fargekoder for arealformål etter 
SOSI-standard (www.planlegging.no) 

Reguleringsplan ute til off entlig ettersyn, Jåttåvågen (Stavanger kommune)
Raster for hensynssoner 
(www.planlegging.no)
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Linjesymboler
Plankartet har også forskjellige linje-
symboler. En byggegrense viser hvor 
nær en vei eller naboeiendom en har 
lov til å bygge. Dette skal for eksempel 
hindre at bebyggelse kommer for nær 
hverandre, eller hindrer siktforhold 
langs veiene. 

Bestemmelser
I tillegg til plankartet gis det også 
skriftlige bestemmelser til plankartet. 
Bestemmelsene er juridiske bindende 
regler som sammen med arealformå-
lene bestemmer hva man kan eller 
ikke kan gjøre eller bruke arealer til. 
Bestemmelser kan for eksempel være 
at i et boligområde er byggehøyden 
maksimalt fem meter, eller at det må 
bygges minst to lekeplasser som må 
være minst 150 kvadratmeter, osv.

Retningslinjer til en plan er ikke juri-
disk bindende og må skilles tydelig fra 
bestemmelsene til planen, enten som 
et eget dokument eller som en del av 
planbeskrivelsen.

Planbeskrivelse
Alle planer etter loven skal beskrive 
planens formål, hovedinnhold og virk-
ninger. Dette gjelder uansett planens 
omfang og betydning. Planbeskri-
velsen skal sikre fornuftige og unngå 
vilkårlige planvedtak, hvor det tas 
hensyn til alle interesser når beslutnin-
gen skal tas.

Beskrivelsen omtaler planens for-
hold til andre planer som gjelder for 
området for å klargjøre om planen er 
i samsvar med gjeldende overordnede 
planer eller innebærer endringer. For 
enkelte situasjoner gjelder det ulike 
saksbehandlingsregler for planforslag 
som er henholdsvis i samsvar med og i 
strid med overordnede planer, jamfør 
PBL08 §§ 12-2 og 12-3.

Planbeskrivelsen skal inngå i plan-
forslaget når dette sendes på høring. 
Den skal være så fyldig og presis at det 
er mulig å få et dekkende bilde av de 
bakenforliggende hensyn til planen. 
Den må også vise hva planen vil med-
føre for berørte parter og interesser. 
Det er opp til planmyndighetene å 
vurdere om planbeskrivelsen er dek-
kende. Mangler ved planbeskrivelsen 
vil kunne være en saksbehandlingsfeil.

Planbeskrivelsen må framkomme 
tydelig i de dokumentene som legges 
fram til behandling når planen skal 
vedtas. For arealplaner supplerer plan-
beskrivelsen plankartet og de bestem-
melser som skal gjelde i planområdet.

For planer som har krav til konse-
kvensutredninger (KU) skal plan-
beskrivelsen gi en særskilt vurdering 
og beskrivelse av planens virkninger 
for miljø og samfunn.

Utforming av plankart
Plan- og bygningsloven gir detaljerte 
regler for utformingen av plankart 
med bestemmelser. Det benyttes en 
meny der planleggeren kan plukke 
arealformål og bestemmelser som pas-
ser til den planen som skal lages. Det 
er også mulig å kombinere formål der 
det er ønskelig.

Det er noe forskjellig menysett til 
kommuneplanens arealdel og kommu-
nedelplan og til reguleringsplan. Dette 
kan virke forvirrende, men den logiske 
oppbyggingen er noenlunde lik. Det 
er laget detaljerte regler og standarder 
(tegneregler) for planframstillingen 
som finnes på www.planlegging.no.
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Målestokk
For kommuneplanen er det 
ofte et kart i liten målestokk 
(M), f.eks. M1: 50 000. Det vil 
si at 1 cm på kartet er 50 000 
cm i terrenget - eller en kjapp 
huskeregel: Stryk de to siste 
nullene i målestokken, så får du 
at 1 cm på kartet er 500 meter 
i terrenget.

Husk også at liten målestokk 
viser til målestokkbrøken, altså 
et kart som er M1 : 50 000, 
dekker et stort område, men 
har liten målestokk. Et kart 
i M1 : 500 har stor måle-
stokksbrøk, men dekker et lite 
område (1 cm på kartet er 5 
meter i terrenget).

Linjesymboler
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Kommunen kan være innstilt på at det 
kun skal være eneboliger i maksimalt 
halvannen etasje, og at husene skal ha 
samme takform. Dermed foreslås en 
bestemmelse som lyder: ”Bygninger 
kan ha gesimshøyde og mønehøyde 
på opp til henholdsvis 5,5 m og 8,5 m 
målt fra gjennomsnittlig ferdig planert 
terreng rundt bygningen. Bebyggelsen 
skal ha saltak.”

Reguleringsbestemmelsene skal angi 
om vei og eventuelt parkeringsplas-
ser eller liknende skal være off entlig, 
privat eller fellesareal. I dette tilfellet 
skal veiene være off entlige og det er 
tatt inn en bestemmelse som sier: ”Vei 
1, 2 og 3 skal være off entlige veier.”
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Kotehøyder
Et kart viser høyder i form av 
høydekurver som er trukket 
mellom alle punkter som for 
eksempel er 50 meter over 
havet. Hvis det trekkes slike 
høydekoter for hver 5. meter 
sier vi at ekvidistansen er 5 
meter.

Se mer info: Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, 
arealformål og kommunalt 
planregister (kart- og planfor-
skriften, FOR 2009-06-26 nr 
861)

Eksempel: Utforming av plandokumenter
Her benyttes et planeksempel for å vise hvordan en planlegger går frem 
når denne skal utforme en plan. I det følgende eksempelet er oppdra-
get å lage en detaljreguleringsplan for et lite boligfelt og fi nne plass til 
boligtomter.

Først må det tas stilling til områdeavgrensingen, altså hvilket område 
skal planen omfatte. Ofte er dette gitt ut fra det arealet grunneieren 
eier. Kommunen kan ha interesse av å få mer naturlige avgrensninger av 
en plan, for eksempel at planen ikke bare omfatter en tomt, men et helt 
kvartal. Likevel kan ingen ordinært pålegges å lage en privat detaljregu-
leringsplan for mer enn sin egen eiendom.

Området ligger i bratt terreng, og det må jobbes med å fi nne gode 
veiløsninger parallelt med å avgrense boligtomter som er egnet for ene-
boligbebyggelse. Størrelse på tomtene er diskutert med tiltakshaver, og 
på grunn av beliggenheten og terrenget er det valgt store tomter. Planen 
viser illustrasjon av hvordan husene kan plasseres på tomta, og er også 
en utsjekk på at tomtene er hensiktsmessige. Det er særlig viktig når det 
planlegges i så bratt terreng som her. Det skal settes av areal til leke-
plass, og de fl ateste områdene er valgt ut til dette formålet. Lekeplassen 
må ligge nært inntil boligtomtene og være egnet til lek.

Det er satt inn en byggegrense som blir vist som en stiplet linje 4 m 
fra nabogrense og for eksempel 12 m fra senterlinje vei, for å sikre at 
bebyggelsen ikke legges for nærme naboer og veien.

1. Planavgrensing
2. Arealformål: Bolig
3. Byggegrense: Huset må plasseres innenfor denne grensen
4. Arealformål: Kjøreveg
5. Arealformål: Lekeplass
6. Arealformål: Grønnstruktur

Plankart

1

2
4

5

6

3
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For å sikre at lekearealet blir opparbei-
det før barn flytter inn, formuleres en 
annen bestemmelse slik: ”Før innflyt-
tingstillatelse gis, skal lekearealene 
være opparbeidet i henhold til egen 
plan som skal godkjennes av kom-
munen”.

Den siste bestemmelsen er en rek-
kefølgebestemmelse som sier noe om 
tidspunktet for når ulike tiltak skal 
være på plass. Andre rekkefølgebe-
stemmelser kan være at et boligfelt 
skal bygges ut før neste felt påbegyn-
nes, eller at det må være etablert 
barnehage i området før boliger kan 
bygges.

Rekkefølgebestemmelsen sier ikke 
hvem som skal bygge og bekoste dette, 
men hva som må være på plass. Noen 
av rekkefølgebestemmelsene danner 
grunnlag for å inngå utbyggingsavtaler 
mellom utbyggeren og kommunen.

3.7. VEDTATTE PLANER
En vedtatt plan innebærer at arealbruk 
er vurdert gjennom en omfattende 
behandlings- og beslutningsprosess. 
En vedtatt plan gjør at både grunnei-
eren/utbyggeren og andre kan vite hva 
som kan bygges eller ikke. Det skal 
derfor ikke være enkelt å fravike en 
reguleringsplan. En plan klarer likevel 
ikke å ta opp i seg alle eventualiteter 
og endringsbehov som oppstår over 
tid. Det er derfor behov for å kunne 
endre planer helt eller delvis.

Dispensasjon
En dispensasjon fra en plan innebærer 
at det blir godkjent et avvik fra planen 
uten at selve planen dermed blir 
endret. Dispensasjon vil derfor være 
mest aktuelt ved midlertidige og 

tidsbestemte unntak, men kan også gis 
ved varige unntak hvor det likevel ikke 
anses ønskelig å endre selve planen.

Vesentlige planforutsetninger må ikke 
fravikes ved bruk av dispensasjon. I 
slike tilfeller må det fremmes forslag 
om endringer av planen.
Plan- og bygningsloven kapittel 19 
gir regler om dispensasjon. Tidligere 
lov sa at det skal ikke gis dispensasjon 
uten at det foreligger særlige grunner 
til det. Nå sier PBL08 § 19-2 at det 
ikke skal gis dispensasjon dersom hen-
synet bak bestemmelsen det dispense-
res fra blir vesentlig tilsidesatt.

Ingen har rettslig krav på dispensasjon. 
Uttrykket ”vesentlig tilsidesatt” må ses 
i forhold til de interessene som planen 
skal ivareta. Vedtak om dispensasjon 
skal begrunnes. Før en dispensasjon 
skal behandles, skal naboer og berørte 
sektormyndigheter varsles. Vedtak om 
dispensasjon kan påklages på samme 
måte som andre vedtak.
Det bør i utgangspunktet lages en 
ny plan når den gamle ikke lenger er 
aktuell eller holder mål som gjennom-
føringsgrunnlag. Dispensasjoner er 
oftest nyttige når det oppstår mindre 
endringer som det ikke var tenkt på 
eller var mulig å forutse da planen ble 
laget. Her kan dispensasjon sikre at 
resultatet blir bedre enn om planen 
hadde vært fulgt til punkt og prikke.

I andre tilfeller søkes dispensasjon for 
å få en høyere utnyttelse enn planen 
ga adgang til. Hvis dette fører til 
vesentlige endringer av reguleringspla-
nen, bør ikke dispensasjon gis.

Endring av planer
Når en reguleringsplan er vedtatt, kan 
den ikke endres uten en tilsvarende 
prosess som for en ny plan. Plan- og 
bygningsloven (PBL08 § 12-14) åpner 
for såkalte mindre endringer av pla-
nen. Planen kan da gis varig endring 
med en noe enklere prosess.

Hva som er mindre endring, er i noen 
grad et skjønnsspørsmål i det enkelte 
tilfellet. Ofte vil kommunene se an 
konfliktgraden. Hvis en endring er 
ukontroversiell, kan en gå noe lenger 
i vurderingen av hva som er mindre 
endringer. Med mindre endringer 
i plan- og bygningslovens § 12-14 
menes endringer som relativt sett er 
mindre i forhold til planen, og som 
ikke går ut over hovedtrekkene i pla-
nen på en måte som forutsetter nytt 
offentlig ettersyn.

Endringen kan ikke ha nevneverdig 
betydning for noen berørte parter eller 
interesser. Den nye begrepsbruken i 
plan- og bygningsloven, tar sikte på en 
klargjøring og innstramming i forhold 
til tidligere praksis, jf. begrepsbruken 
”mindre vesentlig endring” i loven av 
1985.

Det som nå gjelder er at mindre end-
ring uansett ikke kan gjennomføres 
etter reglene i plan- og bygningsloven 
§ 12-14 annet ledd dersom endringen:
- utløser krav om risiko- og sår-  
 barhetsanalyse etter PBL08 § 4-3
- forutsetter medvirkning fra andre  
 enn de grunneiere som 
 endringen direkte berører
- reiser innvending fra sektor-  
 myndighet (innsigelsesmyndig-  
 het etter PBL08 § 5-4)
- er i strid med overordnede planer
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- forventes å påføre naboer  
 ulemper som kan utløse  
 erstatning etter reglene i 
 oreigningslova

Til forskjell fra dispensasjon gir en 
mindre endring en varig endring av 
planen. Mindre endringer kan f.eks. 
være:
- arrondering av formålsgrenser 
 (justering av grensene mellom to  
 arealformål)
- justering av linjeføringer for 
 infrastrukturanlegg
- justering av byggegrenser, 
 frisiktsoner og lignende
- endring av tomtegrenser

Erstatning, innløsning og  
ekspropriasjon
En reguleringsplan er helt avgjørende 
for hvordan et areal kan brukes. Det er 
planen som gir rammer for utbygging 
eller fastslår at området fortsatt skal 
være ubebygd. Planen kan således gi 
en grunneier mulighet til stor fortje-
neste ved salg av boligtomter, mens 
naboen ikke får denne muligheten til 
salg.

Når en reguleringsplan er vedtatt, er 
det alminnelige utgangspunktet at 
grunneiere og rettighetshavere ikke 
har krav på kompensasjon for restrik-
sjoner som reguleringsplanene fører 
med seg (PBL08 § 15-3). Kommunen 
kan også endre tidligere arealdispone-
ringer, for eksempel fra byggeområde 
til landbruksområde, uten at den må 
gi erstatning for tap en grunneier vil 
kunne få på grunn av omreguleringen.

Grunneieren har ikke rett på å få 
erstattet ”tapt framtidig fortjeneste”, 
men har under visse forutsetninger 
rett på å få erstattet reelle utgifter, for 
eksempel til prosjektering i henhold til 
tidligere vedtatt plan.

En reguleringsplan gir også adgang til 
ekspropriasjon av privat grunn for å 
oppnå formålet med planen (kapittel 
16). Ekspropriasjon innebærer tvangs-
overdragelse av eiendom eller rettighe-
ter mot fullt vederlag som fastsettes av 
skjønnsretten etter egne regler. Denne 
muligheten gjelder i ti år etter at 
planen er vedtatt. Ekspropriasjon har 
tradisjonelt vært knyttet til gjennom-
føring av større offentlige byggetiltak, 
slik som veibygging, vannverk og 
skole, men også til utbygging av bolig-
felt og næringsarealer.

Politisk har det de siste to tiårene vært 
stor tilbakeholdenhet i kommunene 
med å bruke ekspropriasjon. Det er 
blant annet fordi det oppleves som et 
sterkt inngrep i grunneierrettighetene, 
og at det offentliges engasjement i 
gjennomføring av planer har avtatt. 
Gjennomføring er langt på vei blitt 
private aktørers ansvar, og kommunen 
forutsetter at de private løser forholdet 
til grunneiere gjennom privatrettslige 
avtaler.

I planer som omfatter omforming av 
byområder, viser det seg at det ofte er 
vanskelig å få til avtaler som sikrer en 
helhetlig utbygging av hele kvartaler. 
Et annet aspekt er at prisen på råtomt 
stiger fordi utviklingsplanene for 
området vanskeliggjør frivillige avtaler, 
blant annet på grunn av urealistiske 
prisforlangender.

Kommunen kan også gjennomføre 
ekspropriasjon til fordel for private ut-
byggere, for eksempel for atkomstveier 
til et boligfelt.

Midlertidig forbud mot tiltak
Som tidligere nevnt har en grunneier 
rett til å få bygge ut i henhold til en 
vedtatt plan såfremt utbyggingstiltaket
tilfredsstiller lover og regler ellers. Det 
kan oppstå tilfeller der kommunen 
finner at en utbygging i tråd med plan
er lite ønskelig. Midlertidig forbud 
mot tiltak, det vil si ordinært forbud 
mot bygging eller oppdeling av eien-
dom, benyttes da for å gi planmyn-
digheten pusterom til å utarbeide og 
vedta nye reguleringsplaner eller foreta 
revisjon av gjeldende planer (PBL08 
§ 13-1).

Forbudet hindrer at det gjennomføres 
arbeider og tiltak. Et slikt forbud er 
kommunens mulighet til å skaffe seg 
det plangrunnlaget en ønsker, når en 
ser at eksisterende planer er foreldet 
eller ikke i tråd med den politiske 
viljen. Kommunen har fire år på seg til 
å få fram nye planer, men kan forlenge 
fristen. Slikt vedtak kan påklages til 
fylkesmannen.
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Den overordnede historiske målset-
tingen med reglene om arealplanleg-
ging har vært å gi myndighetene 
kontroll med arealbruken og kunne 
legge fysiske rammer for en hensikts-
messig utforming av byer, tettsteder, 
bygningsmiljøer og det fysiske rom. 

Ett av virkemidlene for å nå dette 
målet er å etablere regler for byg-
gesaksbehandlingen. Dette sikrer at 
myndighetene får mulighet til å gjen-
nomføre vedtatte planer i forbindelse 
med konkrete utbyggingstiltak. I 
tillegg skal byggesaksreglene ivareta 
hensynet til bygnings- og brann-
sikkerhet, helse, miljø, estetikk, 
energibruk, økonomi og behovet for 
tilgjengelighet.

4.1. BYGGESAKSSYSTEMET
Historikk
Hensynet bak bygningslovgivningen 
har i prinsippet stått utforandret 
siden 1800-tallet. I 1845 fikk vi en 
alminnelig bygningslov for alle byer 
i landet. I 1924 ble det vedtatt en ny 
bygningslov for alle byer og for noen 
områder på landet. Loven ga utførlige 
regler for byplaner og tomteregule-
ringer. Loven bygde på prinsippet om 
at administrasjonen av bygningsve-
senet er en kommunal oppgave, og 
hadde en rekke detaljerte regler om 
blant annet grunnens beskaffenhet, 
kloakkavløp, drikkevann, atkomst, 
avstand til nabogrense, høyden på 

bygninger og planløsningen og  
utseendet deres.

Loven av 1924 ble avløst av en ny 
lov om bygningsvesenet i 1965. Den 
var en alminnelig planleggings- og 
reguleringslov som gjaldt alle arealer i 
kommunen. Formålet var blant annet 
å gi myndighetene kontroll over den 
fysiske rammen for urbaniseringen og 
den bygningsmessige utviklingen. 

En rekke av de tekniske detaljbestem-
melsene i fra 1924 ble overført til 
byggeforskriftene og prinsipielt en-

dret ved at en tok sikte på å innføre 
funksjonskrav i stedet for detaljerte 
minimumskrav til de forskjellige 
konstruksjonsdetaljene og materia-
lene. På denne måten ville en åpne 
for en utvikling og effektivisering av 
byggevirksomheten.

Loven fra 1985 fastholdt prinsippene 
fra tidligere lovgivning når det gjaldt 
byggesaksreglene. Dette er videreført 
i loven av 2008 der plandelen trådte i 
kraft 1. juli 2009, mens byggesaksde-
len trådte i kraft 1. juli 2010.

4. BYGGESAKEN

BYGGESAKEN

Operaen under konstruksjon og det ferdige bygget
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For å sikre at de ulike hensyn faktisk 
blir gjennomført og ivaretatt, er 
det etablert et hovedprinsipp om 
søknadsplikt for byggetiltak og 
bestemmelser om kontroll og tilsyn 
med at reglene etterleves. I tillegg har 
en sanksjonsregler som kommer til 
anvendelse dersom det blir konsta-
tert brudd på regler. Det er også et 
overordnet hensyn at rettssikkerheten 
til borgerne skal ivaretas. Reglene må 
være slik at borgerne ikke blir utsatt 
for overgrep eller vilkårlighet fra 
forvaltningsmyndighetenes side.

Regelverket for byggesak
Plan- og bygningsloven gir sammen
med byggteknisk forskrift og byg-
gesaksforskriften de overordnede 
reglene på bygningsrettens område. 
Kommunal- og regionaldepartemen-
tet er fagdepartement for byggesaks-
delen av loven, mens Miljøvernde-
partementet er fagdepartement for 
plandelen. Loven og forskriftene 
er sentrale for alle med oppgaver i 
byggesaker, både i det offentlige og 
hos de private. Regelverket kan deles 
inn i materielle og prosessuelle regler. 
Materielle regler sier noe om kravet 
til innholdet og sluttproduktet, for 
eksempel boligens tekniske standard, 
avstand til nabogrense, planløsning 
og kravene til byggetomta. 

Prosessuelle regler er regler om  
saksbehandling og prosedyrer.

Lover vedtas av Stortinget, mens 
forskrifter legges fram av et fagde-
partement etter høring og vedtas i 
statsråd. I tillegg til lover og forskrif-
ter som gjelder for hele landet, har 
kommunenes vedtatte arealplaner 
betydning for hva som tillates av 
byggetiltak. Også vedtak i enkeltsaker 
kan gi grunnlag for nye normer ved 
at vedtak i en sak kan få betydning 
for behandlingen av senere saker.

Etter tidligere lov kunne kommu-
nene gi egne vedtekter til bygge-
saksbestemmelsene i loven. Nå må 
kommunene eventuelt gi generelle 
planbestemmelser i stedet (PBL08 § 
11-9 Generelle bestemmelser til kom-
muneplanens arealdel). Eksisterende 
vedtekter er gyldige til 1. juli 2017. 
Så lenge de lokale vedtektene består, 
er de å anse som en forskrift.

Per 2010 er det gitt to forskrifter til 
byggesaksdelen av plan- og bygnings-
loven. Tekniske krav til byggverk
og installasjoner står i byggteknisk
forskrift (TEK10), mens byggesaks-
forskriften (SAK10) gir kravene til
prosessene i byggesaken og godkjen-
ning av aktørene. SAK10 erstattet 
forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker (SAK), samt 
forskrift om godkjenning av foretak 
for ansvarsrett (GOF). Det er også 
gitt veiledninger til forskriftene som 
er nyttige når en skal bruke dem i 
praksis. Disse finnes på www.be.no.

Planbestemmelser
Vanligvis har planer bestemmelser 
om hva de ulike arealene kan brukes 
til, og om graden av utnytting. Det 
som bestemmes i de ulike arealpla-
nene legger føringer for byggesak. 
Dersom en reguleringsplan bestem-
mer at et område skal være lekeplass, 
vil det være et rettslig hinder for at 
kommunen tillater at det blir bygd 
boliger på arealet. Tilsvarende vil for 
øvrig bygningsdelen legge føringer i 
plansak, da det ikke kan vedtas planer 
som er i strid med byggesaksreglene.

Omslag til loven, byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften

BYGGESAKEN

Regelverket som gir rammer for byggesaken

Plan- og bygningsloven

Forskrifter til loven Bestemmelser til  
kommuneplanens arealdel

Byggesaken
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Planer som strider mot byggesaksre-
glene, vil ikke kunne gjennomføres. 
For eksempel kan det ikke planleg-
ges boliger i et område som ikke er 
tilstrekkelig sikret, jf. TEK10 kapittel 
7 (Sikkerhet mot naturpåkjenninger).

Forholdet til andre lover og  
privatrettslige spørsmål
Det finnes en rekke lover som gene-
relt er av betydning ved gjennomfø-
ring av et byggetiltak, men kommu-
nen kan ikke vurdere søknaden etter 
andre regler enn de som er fastsatt 
i eller i medhold av plan- og byg-
ningsloven. Bygningsmyndighetene 
har imidlertid et koordineringsansvar 
overfor andre myndigheter når deres 
interesser blir berørt av tiltaket.

Som hovedregel er privatrettslige 
forhold myndighetene uvedkom-
mende. For eksempel er det ikke noe 
vilkår etter plan- og bygningsloven at 
den som søker om tillatelse til tiltak, 
har rett til å råde over den tomta han 
søker om å få bygge på. Er det klart 
at vedkommende ikke rår over eien-
dommen, kan bygningsmyndigheten 
avvise å behandle saken.

Selv om myndighetene kan se bort 
fra slike forhold ved behandling av 
saken, får ikke den som får et positivt 
vedtak noen privatrettslige rettigheter 
som følge av vedtaket. Bygnings-
myndighetene vil heller ikke kunne 
bistå med å ordne opp i eventuelle 
privatrettslige hindringer.

Legalitetsprinsippet
Lovens § 21-4 (Behandling av søk-
naden i kommunen) bygger på at sø-
keren har et rettskrav på å få tillatelse 
til det han søker om, så fremt tiltaket 
er i overensstemmelse med gjeldende 
regelverk.  

Bygningsmyndigheten kan for 
eksempel ikke avslå fordi den ikke 
finner det hensiktsmessig eller ønske-
lig å gi den omsøkte tillatelsen.

Pålegg, forbud og andre inngrep 
overfor borgerne må ha en lovhjem-
mel. Er tiltaket i samsvar med alle 
regler som regulerer forholdet, for ek-
sempel reguleringsplanen, de tekniske 
forskriftene, avstandsregler osv., må 
kommunen godkjenne søknaden.

Kommunen kan heller ikke avslå 
søknader med den begrunnelsen at 
det omsøkte byggetiltaket kommer 
i strid med andre lover enn plan- og 
bygningsloven med tilhørende be-
stemmelser. Hvis det kreves tillatelse 
etter andre lover, kan tiltaket likevel 
ikke gjennomføres før disse tillatel-
sene foreligger.

Dispensasjon
Som vist ovenfor finnes det ram-
mer og regler for byggesak i både 
lov, forskrift og planer som bestem-
mer hva som er tillatt på de enkelte 
arealene og for ulike typer tiltak. I 
en del tilfeller kan det være slik at 
den løsningen en ønsker bør kunne 
aksepteres selv om den er i strid med 
den gjeldende plan.

Kommunens  
koordineringsansvar
De myndighetene som kom-
munen har et koordinerings-
ansvar overfor, er listet opp i 
SAK10 jamfør § 21-5 i loven 
AV 2008:

§ 6-2. Den kommunale  
bygningsmyndighetens  
samordningsplikt

Kommunens samordnings-
plikt etter plan- og byg-
ningsloven § 21-5 omfatter 
følgende myndigheter:
•  helsemyndighet
•  brannvernmyndighet
•  arbeidsmiljømyndighet
•  vegmyndighet
•  havnemyndighet
•  forurensningsmyndighet
•  Sivilforsvaret
•  jordlovmyndighet
•  friluftsmyndighet
•  kulturminnemyndighet
•  reindriftsmyndighet
•  kirkelig myndighet
•  luftfartsmyndighet
•  bergverksmyndighet.

Søker kan selv forelegge saken 
for de berørte myndigheter.

Legalitetsprinsippet
Det er en grunnsetning i vår 
konstitusjon om at man for å 
utøve myndighet over andre, 
må ha hjemmel i formell lov.
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Plan- og bygningsloven kapittel 19 
åpner for at kommunen kan dis-
pensere fra loven, forskriftene, lokal 
vedtekt og vedtatte arealplaner som 
kommuneplan og reguleringsplan. 
Det er bare lovens materielle bestem-
melser det kan dispenseres fra, og 
ikke fra de prosessuelle reglene, altså 
saksbehandlingsreglene.

Dispensasjon krever en begrunnet 
søknad til kommunen. Vilkåret for å 
få dispensasjon er at verken hensy-
nene bak bestemmelsen det dispen-
seres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig satt 
til side, og at fordelene ved dispensa-
sjon samlet sett er klart større enn 
ulempene. Det skal særlig legges vekt 
på konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet. Det er 
viktig å merke seg at ingen har krav 
på dispensasjon, selv om kommunen 
skulle komme til at vilkåret er til 
stede. Det blir opp til bygningsmyn-
dighetens skjønn om en vil innvilge 
dispensasjonen eller ikke.

Kommunene benytter i stor utstrek-
ning adgangen til å gi dispensasjon. 
I NOU 2003:24 viste Bygningslov-
utvalgets faktaundersøkelse at det i 
gjennomsnitt ble gitt dispensasjon i 
ca. 17 % av sakene. Undersøkelsen 
viser også at det i hovedsak dispen-
seres fra plan og i mindre grad fra 
reglene i byggesak. 

4.2. OPPGAVEFORDELING  
OG ROLLER
Oppgavefordeling på  
myndighetsnivå
Kommunen er den primære plan- 
og bygningsmyndigheten og har 
kompetanse til å vedta planer og fatte 
vedtak om å tillate eller avslå søkna-
der om byggetiltak. Fylkesmannen er 
klageinstans, mens Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) har 
rollen som overordnet bygningsmyn-
dighet.

Også andre organer kan ha oppgaver 
med betydning for håndhevelsen av 
loven, for eksempel Statens bygnings-
tekniske etat (BE). BE er rådgivende 
organ for KRD og sentral myndighet 
på det byggtekniske området. BE er 
et kompetansesenter for bygnings-
saker og utøvende faginstans innen 
byggesak og bygningsteknikk.

BE er også tilsynsmyndighet for re-
glene om dokumentasjon av byggeva-
rers egenskaper, forvalter ordningen 
for sentral godkjenning av foretak 
etter plan- og bygningsloven og er se-
kretariat for ordningens klagenemnd.

Målet for etaten er at alle byggverk 
skal være gagnlige for den enkelte og 
for samfunnet. Etaten samarbeider 
med andre myndigheter, bransje, 
brukere og organisasjoner. Virkemid-
lene er utvikling av nye forskrifts-
regler og veiledninger, informasjon, 
undervisning og kunnskapsspredning 
i egen regi eller sammen med andre.

Oppgavefordeling mellom det  
offentlige og private
De private aktørene og kommunen 
skal sammen ivareta ulike oppgaver i 

byggesaksprosessen. Dette krever stor 
grad av samhandling og kommuni-
kasjon. De er ikke motparter, men 
har ulike oppgaver. I gode prosesser 
fokuserer de på det felles ansvaret 
de har for å nå målet om gode bygg 
som er gagnlige både for den enkelte 
og samfunnet, på en mest mulig 
rasjonell måte.

De private er som regel initiativta-
kerne. De planlegger, prosjekterer, 
søker og utfører. I denne prosessen 
har de kontakt med det offentlige i 
flere faser. 

Plan- og bygningsmyndigheten har 
som overordnet oppgave å føre tilsyn 
med at plan- og bygningslovgivnin-
gen følges. Søknadspliktige tiltak 
skal ikke settes i gang før kommunen 
har gitt tillatelse. Dette innbærer at 
kommunen må gjennomføre en byg-
gesaksbehandling som fører fram til 
et vedtak. Å behandle en søknad om 
tillatelse til tiltak innbærer i hovedsak 
tre oppgaver for kommunen:

Søknadspliktige tiltak skal ikke settes 
i gang før kommunen har gitt til-
latelse. Dette innbærer at kommunen 
må gjennomføre en byggesaksbe-
handling som fører fram til et vedtak. 
Å behandle en søknad om tillatelse til 
tiltak innbærer i hovedsak tre oppga-
ver for kommunen:

1. godkjenning av selve tiltaket
2. vurdering av gjennomføringspla-
nen for tiltaket
3. tildeling av ansvarsrett til foretak 
for søknad, prosjektering, utførelse 
og kontroll
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Ulike aktørers oppgaver og ansvar i byggesaken, jamfør PBL08 kap. 23 og SAK10 kap. 12.

Kommunen Kommunen skal avgjøre søknad om tillatelse til tiltak og søknader om ansvarsrett. I tillegg 
fører de tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes, og følger opp de ulovlighetene som 
eventuelt oppdages.

Tiltakshaver Tiltakshaver er den som byggetiltaket utføres på vegne av. Det er vanligvis en grunneier, en 
huseier eller et utbyggingsselskap. For de tiltakene som krever det, plikter tiltakshaver å la seg 
bistå av foretak som har de nødvendige kvalifikasjonene (godkjent for ansvarsrett).

Selv om tiltakshaver lar seg bistå av fagkyndige, har også han (sammen med de fagkyndige) 
ansvar for å sørge for at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll er i samsvar med alle 
krav. Det er viktig for tiltakshaveren å vite at han har dette ansvaret, og at han dermed sørger 
for å ivareta sine plikter som følger av dette.

Ansvarlig søker Ansvarlig søker skal være bindeleddet mellom tiltakshaver, de ansvarlige foretakene (prosjek-
terende, utførende og kontrollerende) og kommunen. Ansvarlig søker samordner de øvrige 
ansvarlige aktørene og påser at alle oppgaver er dekket med ansvar. Denne skal også represen-
tere tiltakshaveren overfor bygningsmyndighetene. Det kreves lokal godkjenning av foretak 
som ønsker ansvarsrett som ansvarlig søker.

Videre skal ansvarlig søker sørge for at søknaden er riktig og fullstendig, og at det er doku-
mentert i søknaden hvordan alle krav skal oppfylles, og at gjennomføring av tiltaket skjer 
etter en plan - gjennomføringsplan. Ansvarlig søker er som oftest arkitekter, ingeniører eller 
håndtverksmestere.

Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med kravene i lov og
forskrift, og må bruke sine faglige kvalifikasjoner til det. Avhengig av hvilken del av tiltaket
som prosjekteres, vil de prosjekterende kunne være arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter
osv. Det kreves lokal godkjenning av foretak som ønsker ansvarsrett som ansvarlig prosjekte-
rende.

Ansvarlig utførende Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med prosjekteringen og
tillatelsen, og i samsvar med krav til utførelsen som er gitt i plan- og bygningsloven med
forskrifter. De ansvarlig utførende er vanligvis håndverkere med ulike typer fagbakgrunn. 
Det kreves lokal godkjenning av foretak som ønsker ansvarsrett som ansvarlig utførende.

Ansvarlig kontrollerende Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere både prosjektering og utførelse av byggetiltak.  
Det skal kontrolleres om prosjekteringen er i samsvar med byggetillatelse og krav gitt i og i 
medhold av plan- og bygningsloven. Ved kontroll av utførelse skal det kontrolleres om den  
er i henhold til byggetillatelse og prosjektering.

De nye kontrollreglene etter lov av 2008 og byggesaksforskriften av 2010 krever uavhengig 
kontroll/tredjepartskontroll. Reglene vil etter planen tre i kraft den 1. juli 2012 (pr. februar 
2011). Frem til ikrafttredelsen gjelder de eksisterende krav ved at kontroll utføres av  
tiltakshaverens fagkyndige medhjelpere uten krav om uavhengighet.
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Oppgaver og ansvar i byggesaken
De mest sentrale aktørene for bygge-
sak er tiltakshaveren, tiltakshaverens 
fagkyndige medhjelpere og bygnings-
myndigheten. De fagkyndige med-
hjelperne består av ansvarlig søker, 
ansvarlig prosjekterende, ansvarlig 
utførende og ansvarlig kontrollerende 
for prosjektering og utførelse. 

Ved søknadspliktige tiltak etter plan- 
og bygningsloven § 20-1 og ved alle 
tilfeller av kontroll skal tiltakshaveren 
benytte ansvarlige foretak. Disse skal 
ha de nødvendige faglige kvalifika-
sjonene for den oppgaven de tar på 
seg. Det stilles krav til organisasjon, 
styringssystem for virksomheten og 
tiltrekkelige faglige kvalifikasjoner 
hos de foretakene som søker ansvars-
rett og for de som skal arbeide på 
tiltaket.

For å sikre dette skal bygningsmyn-
dighetene i hver enkelt sak gjen-
nomgå foretakenes kvalifikasjoner 
og godkjenne disse ved å gi ansvars-
rett for den eller de oppgavene det 
enkelte foretak er tiltenkt i tiltaket 
(lokal godkjenning). Alle oppgaver i 
et søknadspliktig tiltak innebærer et 
ansvar. Ansvarsrett gis av kommunen 
i den enkelte byggesak.

Ansvarsordningen er i stor grad ba-
sert på erklæringer om at det forelig-
ger kvalitetssikringssystemer, og at de 
benyttes i det aktuelle prosjektet. 

Systemet tilsier at en må ha en effek-
tiv og hensiktsmessig tilsynsordning 
som ser til at aktører med ansvarsrett 
i byggesaker prosjekterer og utfører 
tiltaket i samsvar med reglene.

Lokal godkjenning for ansvarsrett
Reglene om godkjenning av foretak 
for ansvarsrett står i lovens kapittel 
22 og i SAK10 kapitlene 9 til 11. 
Kommunen skal se til at forholdene 
ligger til rette for at de som vil ta på 
seg ansvaret med å søke, prosjektere, 
utføre tiltaket og gjennomføre kon-
troll, vil kunne gjøre dette i henhold 
til regelverket. Formålet med reglene 
er å sikre at byggverk som oppføres 
blir av god kvalitet ved å stille krav 
til organisasjon, styringssystem og 
tilstrekkelige kvalifikasjoner hos de 
foretakene som søker om ansvarsrett. 
Ansvars- og kontrollkrav for tilta-
ket er tilpasset tiltaksklassen slik at 
jo mer komplisert tiltaket er, desto 
strengere krav er det til foretaket. 
Tilfredsstilles ikke kravene, vil ikke 
foretaket kunne få ansvarsrett.

Hele tiltaket må være belagt med 
ansvarsrett. Ansvarsrett innebærer 
et ansvar overfor kommunen om 
at foretaket gjennomfører oppga-
vene innenfor sitt ansvarsområde i 
henhold til plan- og bygningsloven, 
tillatelsen og i tråd med regelver-
ket for øvrig. Eventuelle brudd på 
regelverket innebærer at kommunen 
kan trekke ansvarsretten til foreta-
ket eller ilegge overtredelsesgebyr.
Alle foretak som skal stå ansvarlig 
overfor kommunen må søke om lokal 
godkjenning i hver sak. I søkna-
den skal det i tillegg til det som er 
nevnt over også vises at det benyttes 
tilstrekkelig kompetanse på tiltaket. 

Søknad om lokal godkjenning for an-
svarsrett er en del av byggesaken som 
kommunen avgjør. Kommunen må 
med grunnlag i de krav som følger 
av SAK10 avgjøre om foretaket har 
sannsynliggjort at det har kompe-
tanse til å forestå de arbeidene som er 
beskrevet i ansvarsrettsøknaden.

Foretak som ikke får lokal godkjen-
ning for ansvarsrett kan arbeide som 
underleverandør for foretak med 
ansvarsrett. Det er foretaket med 
ansvarsrett som er offentligrettslig 
ansvarlig overfor kommunen.

Sentral godkjenning
Etter reglene i SAK10 kapittel 13 
kan foretak få sentral godkjenning. 
Sentral godkjenning er en godkjen-
ningsordning hvor BE på forhånd 
kontrollerer foretakenes systemer, 
organisasjon og kvalifikasjoner etter 
SAK10 kap 9 til 11.

Det stilles de samme krav til kvalifi-
kasjonene for både sentral og lokal 
godkjenning. Sentral godkjenning 
gis for tre år om gangen. Ordningen 
forvaltes av BE.

Dersom et foretak har sentral god-
kjenning skal kommunen normalt 
legge denne til grunn ved foretakets 
søknad om lokal godkjenning. Fore-
taket slipper dermed å dokumentere 
organisasjon, system og kompetanse 
i hver enkelt sak, slik andre foretak 
må. De må imidlertid vise at søkna-
den om ansvarsrett ligger innenfor 
foretakets sentrale godkjenning og 
redegjøre for at det brukes tilstrekke-
lige kvalifikasjoner i tiltaket.
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Selv om foretaket har sentral god-
kjenning, har det imidlertid ikke noe 
ubetinget krav på ansvarsrett. Det 
kan være grunner for kommunen til 
likevel å nekte lokal godkjenning. 
Dette kan være lokale erfaringer med 
foretaket som tilsier at det erfarings-
messig ikke løser denne type oppga-
ver forskriftsmessig.

Godkjenningsordningen er i stor grad 
basert på tillit ved at foretakene selv 
erklærer hvilket styringssystem, hvil-
ken organisasjon og hvilke kvalifi-
aksjoner de har. Systemet bygger på 
at BE skal føre tilsyn med sentralt 
godkjente foretak, og at kommunene 
ved tilsyn påser at regelverket følges, 
og rapporterer til BE ved overtre-
delser som medfører advarsler eller 
tilbaketrekking av lokal ansvarsrett.

4.3. SØKNADSSYSTEMET  
FOR BYGGESAK
Det overordnede målet for søk-
nads- og saksbehandlingsreglene er å 
avklare om et byggetiltak er lovlig før 
det settes i gang, og å legge til rette 
for en byggesaksbehandling som er 
rask og effektiv. Reglene skal ivareta 
hensynet til kvalitet, forutsigbarhet 
og rettssikkerhet, og bidra til gjen-
nomføring av vedtatte planer.

Forholdet mellom plan-  
og byggesak
Etter plan- og bygningsloven § 12-4 
er endelig reguleringsplan straks bin-
dende for alle søknadspliktige tiltak 
som skal utføres innenfor planens 
område. Planen innebærer altså en rå-
dighetsbegrensning for eieren, og det 
er en klar sammenheng mellom bin-
dende arealplaner og hvilke konkrete 
tiltak kommunen kan gi tillatelse til.

Både de formelle krav og kvalitative 
forhold som reflekteres i overordnede 
planer skal følges opp i den enkelte 
byggesak, slik at summen av enkelt-
tiltak utgjør en helhet. Søknads-
plikten gir myndighetene mulighet 
til å foreta en forhåndsvurdering av 
tiltaket for å hindre at tiltak gjen-
nomføres i strid med bestemmelser 
og arealplaner.

Søknadssystemet skal blant annet 
sikre at verneverdier ikke går tapt ved 
at det blir gjennomført tiltak som 
ikke lar seg rette i ettertid. Tiltaks-
haver har krav på tillatelse til tiltak 
dersom tiltaket er i samsvar med 
kravene som går fram av loven og 
bestemmelser gitt i medhold av loven 
(legalitetsprinsippet).

Et viktig hensyn som ivaretas ved 
søknadssystemet, er imidlertid at 
bygningsmyndighetene blir kjent 
med planlagte tiltak, og at kommu-
nen gis anledning til å vurdere om 
det er ønskelig å gjennomføre tiltaket 
på det aktuelle arealet.

Kommunen vurderer tiltaket opp 
mot planen og avslår søknaden der-
som tiltaket etter kommunens vurde-
ring er i strid med planen. Kommu-
nen kan etter søknad i enkeltsaker gi 
dispensasjon dersom vilkårene for det 
er til stede.

Når det på søknadstidspunktet ikke 
er hjemmel for å avslå en søknad, kan 
kommunen etter lovens kapittel 13 
vedta midlertidig forbud mot tiltak, 
når den ønsker utarbeidelse av ny 
plan for området. 

Et slikt midlertidig forbud mot tiltak 
varer i inntil 4 år, og kan i særlige 
tilfeller forlenges.

Søknadssystemet i hovedtrekk
Som hovedregel skal alle byggetiltak 
søkes om og behandles av bygnings-
myndighetene. Loven og forskriftene 
legger opp til at forskjellige typer til-
tak skal gis en saksbehandling i kom-
munen som er tilpasset tiltakets art 
og vanskelighetsgrad. Dette vil også 
få betydning for hvilke krav som skal 
stilles til søknadsdokumentasjonen.

Videre har det betydning for om og 
hvordan en skal anvende regler om 
godkjenning av ansvarlige foretak 
og kontroll med prosjektering og 
utførelse. Alle typer tiltak, enten de 
er søknadspliktige eller ikke, forut-
setter at en følger de materielle krav 
som lov og forskrift stiller til for 
eksempel tomt, byggverk, estetikk 
og atkomst. Tiltakene må også være 
i samsvar med gjeldende arealplaner 
for området.

Tiltak som er over en viss størrelse 
eller av en viss betydning, krever søk-
nad og tillatelse med bruk av ansvar-
lige foretak før de kan settes i gang. 
Andre saker kan tiltakshaver selv søke 
om og stå ansvarlig for. Noen saker er 
av en slik art og/eller et slikt omfang 
at de helt er unntatt fra behandling 
av bygningsmyndighetene. Reglene 
følger av lovens kapittel 20 og utfylles 
av bestemmelsene i SAK10 kapittel 
2, 3 og 4.
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Søknadspliktige tiltak
Alle bygge- og anleggstiltak nevnt i 
lovens § 20-1 krever i utgangspunktet 
kommunens tillatelse. Hovedregelen 
er at hele byggeprosessen fra søknad 
til ferdigstillelse skal være belagt med 
ansvar av kvalifiserte foretak. Bestem-
melsen gjelder blant annet oppføring, 
tilbygging, påbygging, underbygging 
og plassering av bygning, konstruk-
sjon og anlegg. Videre omfattes plas-
sering, fasadeendring, bruksendring, 
riving og oppdeling eller sammen-
føyning av bruksenheter i boliger av 
søknadsplikten. Også  innhegning 
mot veg, plassering av skilt, vesentlig 
terrenginngrep og anlegg av veg eller 
parkeringsplass er søknadspliktig.

Søknadene skal gis en fullstendig 
saksbehandling i kommunen, men 
tiltakshaveren kan velge om det skal 
skje i ett eller to trinn. Ved ett-trinns 
søknad sendes all nødvendig doku-
mentasjon til kommunen på en gang 
og kommunen gir en byggetillatelse 
som inneholder både tillatelse til 
tiltak og til igangsetting.

Første trinn i en totrinnsprosess fører 
fram til at kommunen gir en ram-
metillatelse. Prosjektet vurderes da i 
hovedsak i forhold til plangrunnlaget 
og naboer, samtidig som prosjektets 
tiltaksklasse (kompleksitet) fastsettes 
og ansvarlig søker og en eller flere 
prosjekterende aktører godkjennes. 
Andre trinn fører fram til en tillatelse
om igangsetting og en godkjenning
av eventuelle andre prosjekterende,
samt de utførende aktørene.

PBL08 § 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse
Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, 
på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at 
søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt 
kommunen, og den deretter har gitt tillatelse: 
• oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering 

av bygning, konstruksjon eller anlegg
• vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt 

under a
• fasadeendring
• bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 

tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
• riving av tiltak som nevnt i bokstav a
• oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske instal-

lasjoner
• oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt 

annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
• oppføring av innhegning mot veg
• plassering av skilt- og reklameinnretninger
• plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
• vesentlig terrenginngrep
• anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
• opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt 

jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som 
kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eige-
domsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter 
første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig 
bindende plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i 
første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med 
bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av 
§§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første 
ledd bokstav m. Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som 
omfattes av bestemmelsen.
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Utførende kan ikke begynne med til-
taket før kommunen har gitt tillatelse 
om igangsetting, dersom det først er
gitt rammetillatelse. Ved ett-trinns
søknad kan utførende gå i gang
straks tillatelsen er gitt. Det nevnes
imidlertid at forvaltningsloven har
regler om klageadgang og at parter og
andre med rettslig klageinteresse har
tre ukers klagefrist.

Kommunen har ulike tidsfrister for
behandling av de ulike trinn i saken.
Bestemmelser om dette er gitt i
loven og i byggesaksforskriften.

Søknadspliktige tiltak uten  
krav til ansvarlig foretak
For noen typer tiltak kan tiltakshaver 
selv både søke, prosjektere og utføre 
tiltaket, men har da også selv ansvaret 
for at alt blir gjennomført i samsvar 
med alle bestemmelser i lov, forskrift, 
arealplaner osv.

Tiltak som helt er unntatt fra
reglene om saksbehandling,
ansvar og kontroll I lovens § 20-3 og 
SAK10 kapittel 4 er det regnet opp 
noen mindre byggetiltak som helt 
er unntatt fra reglene om søknad, 
saksbehandling, ansvar og kontroll. 
At tiltakene er unntatt fra disse 
saksbehandlingsreglene, innebærer 
at tiltakshaveren kan utføre arbei-
dene selv, og at det ikke er krav om 
forhåndsvarsling til bygningsmyndig-
hetene eller nabovarsel. 

Tiltakshaver har imidlertid ansvaret
for at tiltaket gjennomføres i samsvar
med bestemmelsene i plan- og byg-
ningsloven med tilhørende forskrifter 

og vedtekter og gjeldende arealplaner 
og annet regelverk. Unntakene om-
fatter flere bygningsmessige arbeider. 
I tillegg omfattes ulike tiltak uten-
dørs, blant annet oppføring, endring 
eller riving av levegg og innhegning 
mot vei. 

En del midlertidige eller transporta-
ble tiltak, blant annet plassering av 
anleggsbygninger og campingvogner 
omfattes også. I tillegg gjelder ikke 
søknadsplikt for en del bygge- og 
anleggstiltak som er godkjent etter 
annet lovverk, jamfør PBL08 § 20-4.

Søknadsplikt for bruksendring
Bruksendring er søknadspliktig, se
SAK10 § 2-1, hvis byggverk eller del
av byggverk tas i bruk til eller blir
tilrettelagt for annet enn det som føl-
ger av gitt byggetillatelse eller lovlig
etablert bruk. Det samme gjelder 
når endret bruk kan påvirke hensyn 
som skal ivaretas i eller i medhold av 
plan- og bygningsloven i forhold til 
byggverket, utearealene eller omgivel-
sene for øvrig. 

Bruksendringstillatelse er også nød-
vendig når tilleggsdel tas i bruk til 
hoveddel eller omvendt, for eksempel 
når kjellerbod ønskes å bli brukt 
til  beboelsesrom. Bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel innenfor en 
bruksenhet kan imidlertid forestås av 
tiltakshaver.

Søknadsplikt og  
ansvarsrett for våtrom
Nybygging eller oppussing/rehabilite-
ring av våtrom er søknadspliktig
og krever bruk av ansvarlige foretak

for søknad, prosjektering, utførelse
og kontroll, jf. SAK10 § 2-2. Dette
gjelder også for våtrom i tiltak der
tiltakshaver selv kan ha ansvar for
resten av tiltaket som f.eks. bad i
tilbygg som tiltakshaver selv kan
oppføre etter PBL08 § 20-2. Våtrom
i alminnelige driftsbygninger i land-
bruket er ikke søknadspliktig.

4.4. BYGGESAKSBEHANDLING
Forhåndskonferanse for byggesak
Forutsigbarhet i byggeprosessen er 
viktig for aktørene på utbyggersiden, 
og for å bidra til dette gir lovens § 
21-1 hjemmel for å avholde et møte 
mellom tiltakshaver, kommunen, 
andre berørte fagmyndigheter og 
eventuelt andre berørte, for å avklare 
rammer og innhold i det planlagte 
tiltaket før søknad sendes inn. Tidlig 
dialog vil kunne bidra til en god pro-
sess videre. Konferansen er i utgangs-
punktet frivillig, men både kommu-
nen og tiltakshaveren kan kreve at det 
avholdes forhåndskonferanse, og i så 
fall plikter begge parter å møte.

Forhåndskonferansen bør berøre den 
informasjonen tiltakshaveren trenger 
om forutsetninger for at prosjektet 
skal kunne godkjennes. Kommunen 
bør også gi opplysninger om hvil-
ken praksis den har på det aktuelle 
området. Forhåndskonferansen bør 
tilpasses den aktuelle byggesaken 
og de behovene utbyggeren har for 
informasjon.

BYGGESAKEN
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Det skal føres referat fra forhånds-
konferansen. Referatet skal doku-
mentere de forutsetningene som er 
lagt til grunn, og danner grunnlaget 
for videre behandling av saken. Re-
feratet er ikke en del av saksbehand-
lingen og er derfor ikke bindende 
for kommunens videre behandling. 
Kommunen skal kun gi en orien-
tering og har ingen adgang til å gi 
noe forhåndstilsagn om utfallet av 
byggesaken.

Det er selvsagt viktig at kommunen 
senere ikke går fra signaler som er 
gitt, uten at det er gode grunner for 
det, for eksempel at det er kommet 
til nye opplysninger under behand-
lingen av saken. Det er også viktig å 
bli enig om en tidsplan for prosjektet 
i forhåndskonferansen.

Nabovarsel for byggesak
Før det sendes inn søknad, skal 
naboer og gjenboere varsles om det 
planlagte tiltaket, jf. plan- og byg-
ningsloven § 21-3, slik at naboen blir 
kjent med planene og kan få mulig-
het til å ivareta eventuelle interesser 
han eller hun måtte ha i saken.

Naboeiendom er eiendom som har 
felles grense med den tomta som 
skal bebygges. Gjenboereiendom er 
eiendom hvor kun en vei, gate, elv el-
ler annet tilsvarende åpent areal ligger 
imellom.

Nabovarselet skal gi en dekkende 
beskrivelse av tiltaket, hva som skal 
oppføres, og hvor tiltaket skal oppfø-
res. Andre opplysninger skal gis i den 
grad det berører naboers eller gjenbo-
eres interesser, se SAK10 § 5-2.

Der det er ansvarlig søker, er det 
denne som skal sørge for at tiltaket 
blir nabovarslet, og han skal motta 
eventuelle merknader fra naboene. 
Der tiltakshaver ikke har annen 
ansvarlig søker, er det tiltakshaver selv 
som har denne oppgaven.

Før søknaden sendes inn, må det tas 
stilling til om eventuelle merknader 
skal tas til følge. I søknaden skal det 
redegjøres for hvilke merknader som 
er innkommet, og hva som eventuelt 
er gjort av endringer på bakgrunn av 
dette.

Søknad om byggetillatelse
Søknad om tillatelse skal inneholde 
de opplysningene som er nødvendige 
for at kommunen skal kunne ta stil-
ling til om tillatelse kan gis. I SAK10 
kapittel 5 er det gitt nærmere regler 
om hva som skal dokumenteres, og 
hvordan det skal skje.

Grovt sett skal søknaden inneholde 
opplysninger om tiltakshaveren, 
eiendommen og eksisterende bebyg-
gelse som berøres av tiltaket, hva som 
er avklart på forhåndskonferansen, 
og forholdet til gjeldende arealplaner. 
Søknaden skal videre redegjøre for 
estetikk, arkitektonisk utforming og 
tilgjengelighet.

Søknaden skal ha opplysninger om 
sikkerhet mot naturskade, nabovars-
ling, beskrivelse av tiltakets art, stør-
relse og grad av utnytting, atkomst, 
vannforsyning, avløp, minsteavstand 
til annen bebyggelse, kraftlinjer osv. 
Den skal i tillegg inneholde tegnin-
ger og situasjonskart, situasjonsplan, 
opplysninger om forholdet til andre 
myndigheter og søknader om an-
svarsrett.

For søknadspliktige tiltak der det er 
krav om ansvarlig foretak skal det ut-
arbeides en gjennomføringsplan som 
viser en oversikt over ansvarsområder 
inndelt i godkjenningsområder og 
etter tiltaksklasser, kontrollområder, 
ansvarlige foretak og gjennomføring 
av oppgavene. Eventuell søknad om 
dispensasjon skal begrunnes.
 
Kommunens behandling
Når søknaden er fullstendig, skal den 
behandles og avgjøres av kommunen, 
jf. plan- og bygningsloven § 21-4. 
Kommunen skal ut fra søknadsdoku-
mentasjonen vurdere og ta stilling til 
selve tiltaket og se til at den ikke er i 
strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven.

Saksgangen i byggesaker ved søknad i flere trinn.

Tiltakshaver Idé 
Program

Forhånds-
konferanse

Ramme- 
tillatelse

Igangsettings-
tillatelse

Søknad Søknad

Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt

Eiendomsinfo
Behandling Behandling

Ansvarlig  
foretak

Kommunale
bygningsmyndighet

og andre myndigheter

Utførelse
Sluttkontroll
Ferdigattest  
(innen tre uker)
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Det er en rekke bestemmelser som 
tiltaket må være i samsvar med. De 
viktigste bestemmelsene kommunen 
må ta stilling til er:
• om tiltaket kommer i strid med 

forbudet mot bygging i hundre-
meterssonen ved sjø og vassdrag 
(PBL08 § 1-8)

• om tiltaket er i samsvar med 
planbestemmelsene

• om tiltaket er i samsvar med 
eventuelle kommunale vedtekter

• om det er nødvendig å legge ned 
midlertidig forbud mot tiltak (§ 
13-1)

• om teknisk infrastruktur som 
vei, vann og avløp er på plass

• om grunnforhold og miljøkrav 
er ivaretatt

• om bygningens plassering, høyde 
og avstand til nabogrense er i 
samsvar med reguleringsplan og 
lovens § 29-4

• om tiltaket er i samsvar med 
lovens krav til arkitektonisk 
utforming og visuelle kvaliteter 
(§§ 29-1 og 29-2)

• om saken skal legges fram for 
andre myndigheter

• om eventuelle søknader om dis-
pensasjon etter kapittel 19 skal 
innvilges eller avslås

 
Kommunen skal også ta stilling til 
selve tiltaket, gjennomføringsplanen 
og avgjøre søknadene om ansvarsrett. 
Byggetiltaket skal først klassifiseres i 
tiltaksklasse 1, 2 eller 3, avhengig av 
vanskelighetsgrad og konsekvenser 
av mulige feil for helse, miljø og sik-
kerhet. 

Hele byggesaksprosessen - fra søknad 
til ferdigattest - skal være belagt 
med ansvar lagt til faglig kvalifiserte 
foretak. Ansvars- og kontrollkrav for 
tiltaket er tilpasset tiltaksklassen slik 
at jo mer komplisert tiltaket er, desto 
strengere krav er det til foretakets fag-
lige kvalifikasjoner for å få ansvars-
rett.

Kommunen skal se til at de som vil ta 
på seg ansvaret med å søke, prosjek-
tere og utføre tiltaket, og kontrollere 
prosjektering og utførelse, har de 
nødvendige faglige kvalifikasjonene. 
Har ikke foretaket nødvendige kvali-
fikasjoner etter byggesaksforskriften, 
kan ikke kommunen tildele fore-
taket ansvarsrett i byggesaken. Har 
foretaket sentral godkjenning gitt av 
BE legges denne normalt til grunn. 
De private aktørene har selv ansvaret 
for at tiltaket prosjekteres og utføres 
i samsvar med kravene i loven med 
tilhørende bestemmelser. 

Kommunen skal ikke kontrollere 
arbeidet gjort av de ansvarlige, men 
påse at det gjennomføres tilfredsstil-
lende dokumentert kontroll. Ved å 
tildele ansvarsrett har kommunen 
akseptert at foretakene har tilstrekke-
lig kompetanse innenfor sitt fag-
område til å prosjektere, utføre eller 
kontrollere tiltaket. Kommunen har 

plikt til å føre tilsyn med at plan- og 
bygningslovgivningen overholdes. 

Vedtak
Når kommunen har vurdert søkna-
den, fatter den sitt vedtak skriftlig.
Ved ett-trinnsøknad inneholder et
vedtak både tillatelse til tiltak og
tillatelse til igangsetting, mens ved to
trinn vil en godkjenning være enten
en rammetillatelse som må etterfølges 
av en tillatelse til igangsetting.

En rammetillatelse er en endelig 
tillatelse for tiltakets rammer og kan 
inneholde vilkår for igangsetting. 
Med dette menes blant annet tiltakets 
forhold til plangrunnlaget, estetikk 
og arkitektonisk utforming og forhol-
det til andre myndigheter og naboer. 
Det innebærer ikke en tillatelse til å 
sette i gang byggearbeidene. Til det 
trengs det en ytterligere tillatelse - 
igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelsen skal basere seg
på en søknad som bekrefter at pro-
sjekteringen er ferdig, og at tiltaket
oppfyller lovens krav og eventuelt
rammetillatelsens forutsetninger. 
Dette gjøres ved bruk av samsvars- og 
kontrollerklæring.

Vurderinger ved søknad om byggetillatelse

Gjeldende arealplaner  
m/kart og bestemmelser

Søknad om byggetillatelse (Rammetillatelse)

Plan- og bygningsloven 
m/forskrifter og retningslinjer

Er det samsvar mellom 
arealplan og søknad?

Er søknaden i strid med 
lover eller forskrifter?

Saksgangen i byggesaker ved søknad i flere trinn.

Sluttkontroll
Ferdigattest  
(innen tre uker)
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Tiltakshaveren kan velge en ytter-
ligere oppdeling av søknaden om 
igangsetting slik at en kan komme 
i gang med deler av arbeidet. I slike 
tilfeller vil det bli gitt flere igangset-
tingstillatelser for tiltaket, f.eks. én 
for gravearbeider og én for betongar-
beider osv.

Vedtaket om tillatelse til tiltak sendes 
til ansvarlig søker, tiltakshaver og 
eventuelle naboer som har hatt merk-
nader til søknaden.

Tiltakshaver har stort ansvar og liten 
myndighet. Medhjelperne som har 
ansvarsrett har begrenset ansvar, men 
stor myndighet. Dette bør alle aktø-
rene, men særskilt tiltakshaver, være 
oppmerksom på.

Tidsfrister
Det er gradvis kommet inn regler om 
tidsfrister i kommunenes byggesaks-
behandling. Hensikten med fristene 
er å sikre en mer effektiv og forutsig-
bar saksbehandlingstid. Generelt kan 
vi si at fristene er slik at enkle saker 
gis kort frist og de mest kompliserte 
ikke er gitt særskilte frister, ut over de 
reglene som følger av forvaltningslo-
ven om at saker skal behandles innen 
rimelig tid.

Målsettingen for byggesaksbehand-
lingen er rasjonell og rask behandling 
innenfor de rammer som følger av at 
resultatet skal være riktig både reelt 
og formelt. Dette forutsetter at hver 
sak får en behandling som er tilpasset 
sakens egenart og vanskelighetsgrad.
Reglene om tidsfrister finnes i ulike 
lovbestemmelser, blant annet i plan- 
og bygningsloven § 21-7 og § 21-8, 
jf. SAK10 kapittel 7.
Som en illustrasjon kan vi nevne 
følgende sentrale frister:
• forhåndskonferanse skal avhol-

des innen to uker etter anmod-
ning

• søknad etter § 20-1 skal behand-
les innen tolv uker forutsatt at 
søknaden ikke medfører dispen-
sasjon fra plan

• tiltak i samsvar med alle bestem-
melser og plan uten nabomerk-
nader og manglende samtykke, 
uttalelse eller lignende fra annen 
myndighet skal behandles innen 
tre uker

• anmodning om midlertidig 
brukstillatelse skal behandles 
innen tre uker

• anmodning om ferdigattest skal 
behandles innen tre uker

Det må nevnes at det er en del vilkår 
for at de ulike fristene skal slå inn, 
blant annet at det innsendte søknads-
materialet og annen dokumentasjon 
skal være komplett.

Eksempel på plan- og fasadetegninger for en boligblokk (kilde: Veidekke)
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Gebyr
Kommunen kan ta gebyr for 
behandling av søknader om tiltak. 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ 
etter plan- og bygningsloven § 33-1. 
Gebyret kan ikke være større enn 
den kostnaden kommunen har ved å 
behandle saken. Gebyret skal dekke 
utgiftene til saksbehandling av saken 
og administrasjonskostnadene knyttet 
til den.

Det betyr ikke at det nødvendigvis er 
de faktiske kostnadene i den konkrete 
saken som behandles, som danner 
grunnlaget for gebyrberegningen. 
De fleste kommuner har regulativer 
som gjør at gebyrene er standardisert 
ut fra for eksempel sakstyper eller 
arealer.

Det er tiltakshaveren som er ansvarlig 
for å betale gebyrene, også gebyrene 
for kommunens behandling av an-
svarsrettssøknader. 

Klage
Etter plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. forvaltningsloven § 28, kan ved-
taket påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteresse i saken, 
det vil si enkeltpersoner, grupper, 
institusjoner og organisasjoner som 
har en særlig tilknytning til saken.

Det typiske er at tiltakshaveren klager 
på at han ikke har fått innvilget 
søknaden, eller at en nabo klager på 
at hans innvendinger ikke er tatt til 
følge. Det klages på mange byggesa-
ker. Oslo kommune, for eksempel, 
anslår at ca. 10 % av byggesakene blir 
påklaget (NOU 2005:12 s. 229).

Alle sider av vedtaket kan påklages, 
både saksbehandlingen, skjønnsutø-
velsen, lovtolkningen og det faktiske 
grunnlaget kommunen har bygd 
på. Klagen sendes kommunen, som 
vurderer om den skal tas til følge. 
Dette skjer enten administrativt eller 
i et politisk organ.

Dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke er til stede, for eksempel 
hvis den er innkommet etter klage-
fristen på tre uker, eller at den som 
klager, ikke er klageberettiget, skal 
klagen i utgangspunktet avvises.
Hvis kommunen ikke avviser klagen 
og heller ikke omgjør sitt vedtak slik 
at klageren får fullt medhold, sender 
kommunen klagen til fylkesman-
nen som er klageorgan etter plan- og 
bygningsloven. Fylkesmannen kan 
prøve alle sider av saken, men skal 
legge vekt på hensynet til det kom-
munale selvstyret ved prøving av det 
frie skjønnet kommunen har utøvd 
i saken. Fylkesmannens vedtak er 
endelig.

Midlertidig brukstillatelse  
og ferdigattest
Når et søknadspliktig tiltak er ferdig, 
skal den eller de kontrollansvarlige 
foreta sluttkontroll der kontroll kre-
ves. Det skal utarbeides en sluttrap-
port og en kontrollerklæring hvor det 
bekreftes at kontroll er gjennomført 
i samsvar med foretakets kvalitetssys-
tem og at tiltaket er funnet i orden.

Kontrollerklæringen sendes ansvarlig
søker som avmerker dette på 
gjennomføringsplanen og sender 
oppdatert gjennomføringsplan til 
kommunen sammen med anmod-
ning om ferdigattest. Dokumentasjon 
på forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV) skal da være overelevert eier. 
Kommunen skal på bakgrunn av 
gjennomføringsplanen og anmodnin-
gen om ferdigattest utferdige ferdi-
gattest dersom tiltaket er bekreftet i 
samsvar med tillatelsene og  bestem-
melser gitt i eller i medhold av plan- 
og bygningsloven.

Ferdigattest kan utstedes også der det 
foreligger bagatellmessige overtre-
delser. Dersom det gjenstår mindre 
vesentlig arbeid og kommunen 
finner det ubetenkelig, kan det gis en 
midlertidig brukstillatelse. En typisk 
situasjon kan være at det gjenstår noe 
arbeid utomhus på grunn av årstiden. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det 
foreligger midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest.

Eksempel på igangsettingstillatelse
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ByggSøk
Informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT) har blitt et stadig 
viktigere verktøy i offentlig forvalt-
ning og i byggebransjen. Fra siste del 
av åttitallet og utover har det blitt 
mer og mer vanlig å bruke it-verktøy 
i saksbehandlingen. Det er gjennom-
ført mange store utviklingsprosjekter 
som har ført til at en i dag kan levere 
og behandle byggesøknader elektro-
nisk.

Infrastrukturen for elektronisk kom-
munikasjon mellom utbyggeren og 
myndighetene er utviklet i ByggSøk-
prosjektet. Den første elektroniske 
byggesaken ble sendt i 2003. Høsten 
2010 tilbyr nesten 40 % av landets 
430 kommuner å sende byggesakene 
elektronisk.

4.5. KONTROLL AV BYGGETILTAK
Hensikten med kontroll av tiltak er 
å redusere feil og mangler som kan 
medføre fare for liv og helse, samt 
byggskader. I tillegg skal reglene 
om kontroll sikre at det verifiseres 
gjennom dokumentasjon at både 
regelverk og vilkår i tillatelsen faktisk 
er oppfylt. 

I PBL08 kapittel 24 og i SAK10 ka-
pittel 14 er det gitt nye kontrollregler. 
De nye reglene krever at kontrollen 
skal skje uavhengig, der arbeidet 
kontrolleres av et annet foretak enn 
det prosjekterende eller utførende. Pr 
februar 2011 er det planlagt at de nye 
reglene skal tre i kraft 1.juli 2012. D. 
De er utsatt blant annet i påvente av 
at et tilstrekkelig antall kontrollfore-
tak med obligatorisk sentral godkjen-
ning skal være på plass. Frem til da 
gjelder eksisterende krav til kvalitets-

sikring ved at kontroll utføres av 
tiltakshaverens fagkyndige medhjel-
pere uten krav om uavhengighet. I 
det følgende beskrives de kommende 
kravene. Krav om uavhengig kontroll 
vil gjelde for alle tiltak hvor SAK10 § 
14-2, på bakgrunn av tiltaket og til-
taksklasse, stiller krav om uavhengig 

kontroll eller der kommunen krever 
det etter § 14-3. Dette vil gjelde både 
der tiltaket er søknadspliktig med 
krav om ansvarlige foretak etter plan- 
og bygningsloven § 20-1 og hvor 
tiltaket er søknadspliktig uten krav 
om ansvarlige foretak etter § 20-2. 

Foto: Veidekke

www.byggsok.no
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Der det ikke kreves ansvarlige fore-
tak, vil tiltakshaver selv måtte få inn 
et kontrollforetak og administrere 
kontrollen, samt utarbeide en enkel 
gjennomføringsplan som synliggjør 
kontrollen og bekrefter at kontrollen 
er gjennomført. Det kontrollerende 
foretak må i alle tilfeller ha sentral 
godkjenning for kontrollfunksjonen 
for å kunne få lokal godkjenning for 
kontrollen. 
Ved gjennomføring av kontroll skal 
både prosjektering og utførelse av til-
taket kontrolleres. Kontrollopplegget 
skal gå fram av en gjennomførings-
plan for prosjektet. Ved utført kon-
troll skal kontrollforetaket utarbeide 
en kontrollerklæring og en sluttrap-
port som sendes ansvarlig søker. 

Ansvarlig søker avmerker datoen for 
kontrollerklæringen på gjennomfø-
ringsplanen før oversendelse til kom-
munen. Selve kontrollerklæringen og 
sluttrapporten sendes ikke.

Kontroll av prosjektering
Kontrollen av prosjekteringen er en 
bekreftelse av om dokumentasjonen 
(tegninger, beregninger, beskrivel-
ser o.l.) er i samsvar med kravene. 
Kontrollen kan for eksempel bestå av 
gjennomgang av tegninger, kontroll-
beregninger og tverrfaglig kontroll.

Kontrolløren skal påse at det er 
foretatt tilstrekkelig prosjektering, 
identifisere eventuelle avvik og se 
til at alle avvik blir lukket. Dersom 
avvik ikke blir behandlet korrekt, skal 
det meldes fra til kommunen og til 
ansvarlig søker om dette. 

Prosjekteringskontrollen skal være 
dokumentert på hensiktsmessig måte, 
slik at kommunen kan få tilgang til 
den ved gjennomføring av eventuelt 
tilsyn.

Kontroll av utførelse
Kontrollen av utførelsen skal bekrefte 

at utførelsen er i samsvar med kon-
trollerte tegninger og beskrivelser. 
Hvordan kontrollen gjennomføres, 
vil variere mellom fagområdene. De 
metodene som i hovedsak benyttes, 
er visuell kontroll, dimensjonskon-
troll, metodekontroll og funksjons-
kontroll (f. eks. termofotografering, 

SAK10 § 14-2. Obligatoriske krav om uavhengig kontroll. 
Gjelder fra 1. juli 2012.  
Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av 
fuktsikring ved nybygging og ombygging av våtrom i alle boliger og 
med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med 
mer enn én boenhet. Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det 
er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder 
utforming av viktige løsninger, og at det foreligger nødvendig produk-
sjonsunderlag innenfor kontrollområdet. 

I tillegg til uavhengig kontroll etter første ledd skal det også gjennom-
føres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-7 for følgende oppgaver i 
tiltaksklasse 2 og 3: 

1. Bygningsfysikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til 
energieffektivitet og detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsik-
ring i yttervegger, tak og terrasser, og kontrollkravet for utførelse 
begrenses til byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, og at dette er 
gjennomført og dokumentert som prosjektert  

2. Konstruksjonssikkerhet, hvor kontrollkravet for prosjekte-
ring begrenses til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, 
herunder prosjekteringsgrunnlaget, lastantakelser, stabilitet og 
materialegenskaper, og kontrollkravet for utførelse begrenses til at 
hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som prosjek-
tert, herunder at valgte materialer har egenskaper som bestemt i 
prosjekteringen  

3. Geoteknikk, hvor kontrollkravet for prosjektering begrenses til 
kontroll av at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme 
geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse, og kon-
trollkravet for utførelse begrenses til at geotekniske oppgaver er 
gjennomført og dokumentert som prosjektert, herunder at de er 
fulgt opp og rapportert slik som anvist av prosjekterende  

4. Brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av 
brannsikkerhetsstrategi/konsept.  

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i sam-
svar med relevant, gjeldende Norsk Standard med kontrollanvisninger, 
eller likeverdig europeisk standard, begrenses kontrollkravet til kon-
troll av at standardens kontrollanvisninger for utvidet kontroll er fulgt.
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lydkontroll, trykkprøver, testing av 
ventilasjonsanlegg osv).
Kontrolløren skal identifisere og rap-
portere dersom det blir oppdaget feil 
i utførelse eller identifisere avvik og 
se til at avvikene blir lukket. Dersom 
avvik ikke blir behandlet korrekt, skal 
det meldes fra til kommunen.

4.6. KOMMUNENS  
TILSYNSPLIKT
Kommunen skal føre tilsyn med at 
plan- og bygningslovgivningen over-
holdes. Dette følger av lovens kapittel 
25, som beskriver hva tilsynet skal 
ha som formål, og som overlater 
til kommunen å drive tilsyn i det 
omfang kommunen selv finner det 
hensiktsmessig.

Ettersom de private aktørene er tillagt 
stort ansvar i byggesaker, og siden 
både godkjenningsordningen og 
dokumentasjonen til søknader i stor 
grad er basert på tillit, er det en for-
utsetning for at systemet skal fungere 
etter hensikten, at kommunene fører 
et aktivt og hensiktsmessig tilsyn.
Adgangen og plikten til å føre tilsyn 
gjelder alle tiltak som faller inn under 
loven. Det betyr at kommunen også 
kan føre tilsyn med tiltak der tiltaks-
haver selv er ansvarlig for tiltak som 
er unntatt fra søknadsplikt. Tilsynet 
skal knyttes opp mot en konkret 
byggesak.

Kommunens plikt til å føre tilsyn 
gjelder i søknadsfasen, under oppfø-
ring av tiltaket og fram til ferdigattest 
er utstedt. I tillegg kan kommunen 
føre tilsyn i inntil 5 år etter at bygge-
saken er avsluttet med ferdigattest.

Det er flere framgangsmåter som be-
nyttes ved tilsyn. Det kan blant annet 
utføres ved gjennomgang av doku-
mentasjon, intervjuer med aktører i 
byggesaken, uanmeldt eller forhånds-
varslet inspeksjon på byggeplassen og 
telefonsamtaler. 
Brudd på loven
Myndighetene har flere virkemidler 
mot overtredelser av reglene i plan- 
og bygningsloven med forskrifter. 
Brudd på reglene kan blant annet 
medføre straffansvar (bøter eller 
fengsel) eller overtredelsesgebyr, det 
kan pålegges stans i byggearbeider, 
tilbakeføring og retting, og sentral 
godkjenning og ansvarsretter kan 
trekkes tilbake. 

Dersom det blir oppdaget ulovlig-
heter, benytter plan- og bygnings-
myndighetene seg som oftest av 
pålegg om stans og retting. Dersom 
pålegg som kommunen gir, ikke blir 
etterkommet innen fastsatt frist, kan 
kommunen ilegge tvangsmulkt inntil 
det ulovlige forholdet er opphørt. 
Kommunen kan også gi et forelegg 
som etter nærmere regler får samme 
virkning som en rettskraftig dom, 
og som kan fullbyrdes etter reglene 
for dommer, altså være grunnlag 
for tvangsfullbyrdelse. Bare ved mer 
alvorlige overtredelser er det aktuelt 
med politianmeldelse.

I loven av 2008 kapittel 32 er det 
endring fra tidligere lov at plan- og 
bygningsmyndighetene nå kan ilegge 
overtredelsesgebyr (§ 32-8) og en 
skjerping av strafferammen (§ 32-9) 
for forsettelig eller uaktsom overtre-
delse av loven. Videre har kommunen 
nå plikt til å forfølge ulovligheter 

(§ 32-1). Reglene for pålegg om 
retting og stans, tvangsmulkt og 
forelegg er i stor grad videreføring av 
tidligere lov.

4.7. KRAV TIL FUNKSJON  
OG YTELSE
Plan- og bygningsloven materielle 
bestemmelser ligger under krav til 
byggverket og krav til byggetomta. 
Reglene er utdypet i TEK10 hvor 
kravene er angitt enten som funk-
sjonskrav om hvordan bygningsdelen 
skal fungere, eller som konkrete og 
målbare ytelseskrav.

Tilknytning til infrastruktur
PBL08 § 18-1 angir at bygging eller 
oppretting i regulerte strøk ikke kan 
skje uten nødvendig infrastruktur for 
veg, vann og avløp. Der anlegg ikke 
foreligger, er det tiltakshavers plikt å 
sørge for opparbeiding.

Når infrastrukturen er etablert i 
samsvar med kravene i bestemmelsen, 
overtar kommunen ansvaret for drif-
ten mot å overta anlegget vederlags-
fritt. I lovens kapittel 27 er det gitt 
nærmere bestemmelser om kravene 
til byggetomtas infrastruktur.

Vannforsyning (PBL08 § 27-1)
Her forbys det å oppføre eller ta i 
bruk en bygning uten at det sørges 
for drikkevann med visse kvaliteter 
og slokkevann til brann. TEK10 
har også nærmere bestemmelser om 
dette.

Avløp (PBL08 § 27-2)
Avløpsordningen skal være sikret 
i samsvar med forurensingsloven. 
Privatrettslig rettighet til å legge 
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avløpsledning over annens grunn skal 
tinglyses eller sikres på annen måte 
som kommunen godtar som tilfreds-
stillende.

Atkomst (PBL08 § 27-4)
Byggetomta skal være sikret atkomst 
til veg som er åpen for alminnelig 
ferdsel før det gis byggetillatelse. 
Dokumentasjon for dette skal legges 
fram for kommunen ved søknaden.

Fjernvarmeanlegg (PBL08 § 27-5)
Byggverk som ligger innenfor kon-
sesjonsområde for fjernvarme skal 
knyttes til fjernvarmeanlegget når 
tilknytningsplikt er bestemt i plan.

Byggetomta
I kapittel 28 i plan- og bygningsloven 
står de grunnleggende kravene til 
byggetomta. Noen av de mest sen-
trale bestemmelsene er gitt under.

Byggegrunn, miljøforhold mv. 
(PBL08 § 28-1)
Grunn kan bare bebygges og eien-
dom kan bare opprettes dersom det 
er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- eller miljøforhold. Tilsvarende 
gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av 
et tiltak. Kommunen kan nedlegge 
forbud mot bebyggelse for områder 
som ikke er sikre.

Den ubebygde del av tomta, fellesa-
real (PBL08 § 28-7)
Loven setter krav til at felles uteareal 
skal utformes slik at det er tilgjengelig 
for beboerne innenfor sin funksjon. 

TEK10 § 8-4 spesifiserer hvilke 
områder dette angår og beskriver de 
gjeldende kravene.

Krav til tiltaket
I kapittel 29 i loven står de fleste 
overordnede krav til bebyggelsen.

Utforming og visuelle kvaliteter 
(PBL08 §§ 29-1 og 29-2)
Et hvert tiltak etter plan- og byg-
ningsloven skal ha god arkitektonisk 
utforming i samsvar med sin funk-
sjon. Videre skal ethvert tiltak etter 
loven ha gode visuelle kvaliteter, både 
i seg selv og i forhold til dets funk-
sjon og omgivelser. Krav til utfor-
ming spesifiseres nærmere i TEK10.

Krav til universell utforming og 
forsvarlighet (PBL08 § 29-3)
Universell utforming er et overordnet 
mål for mange sektorer i Norge, også 
på plan- og bygningslovens område. 
Målet står i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse. 

Kravene for å nå målet er tatt inn i 
loven og i forskriftene, slik at bygg-
verk og omgivelser skal kunne brukes 
av alle, uansett forutsetninger. Tiltak 
etter loven skal være universelt utfor-
met etter sin funksjon og slik TEK10 
beskriver det.

Ordninger for at krav til tiltaket blir oppfylt
Her følger en beskrivelse av et krav beskrevet i lov og forskrifter og en 
bransjeløsning for at kravet skal kunne oppfylles:

PBL08 § 29-8 Avfallshåndtering
”Tiltak etter kapittel 20 skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshånd-
tering i eller i medhold av loven. Departementet gir nærmere forskrif-
ter om avfallshåndtering, herunder dokumentasjon av avfallshåndte-
ring og om hva som anses som forsvarlig avfallshåndtering. (…).

TEK10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse
”(…) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas 
kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan 
utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall (avfallsforskriften) § 11-4. (…).”

Avfallsforskriften Kapittel 11
”Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter (…) avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiks-
baserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB).”

Ruteretur AS er returselskapet som har ansvaret for å drive retur-
ordningen for PCB-holdige isolerglassruter. Selskapet eies av Norges 
Bygg- og Eiendomsforening, Norske Trevarefabrikkers Landsforbund, 
Glass og Fasadeforeningen, Foreningen Næringseiendom og HSH. 
Ruteretur har en såkalt bransjeavtale med Miljøverndepartementet. 
I denne avtalen forplikter bransjen seg til å etablere og drive en retur-
ordning for denne typen isolerglassruter.
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Arbeidsbygg og publikumsbygg 
skal være universelt utformet, mens 
boliger med alle hovedfunksjoner 
som stue, kjøkken, soverom, bad og 
toalett på inngangsplan, samt boliger 
med krav til heis skal være tilgjen-
gelig for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg til krav om 
universell utforming krever loven og 
byggteknisk forskrift at tiltaket har 
forsvarlig sikkerhet.

Bygningens plassering, høyde og av-
stand fra nabogrense (PBL08 § 29-4)
Kommunen skal godkjenne plas-
seringen av bygningen på tomta og 
bygningens høyde. Kommunen skal 
ta standpunkt til søkernes forslag til 
plassering. Der ikke tungtveiende 
hensyn taler imot, skal den omsøkte 
plasseringen godkjennes.

Dersom arealplanen ikke bestemmer 
noe annet (noe den ofte gjør, særlig 
i tettbygde strøk), skal avstanden fra 
nabogrensen være minst halve høy-
den av bygningen, men aldri mindre 
enn fire meter. Det gjelder egne 
bestemmelser om dette når naboen 
samtykker, eller dersom det gjelder 
garasje, uthus eller lignende mindre 
bygning. En bygning med gesims-
høyde over åtte meter og mønehøyde 
over ni meter kan bare oppføres når 
det følger av en kommuneplan eller 
reguleringsplan.

Krav til produkter til byggverk 
(PBL08 § 29-7)
Loven og TEK10 stiller krav til pro-
dukter til byggverk. PBL08 § 29-7 
krever at ethvert produkt som skal 
inngå i et byggverk, skal ha forsvar-
lige egenskaper, og at produsent skal 
sørge for at egenskapene til produktet 
dokumenteres.

Avfallshåndtering (PBL08 § 29-8)
Ved gjennomføring av tiltak etter 
loven skal byggavfallshåndteringen 
planlegges og gjennomføres slik som 
beskrevet i TEK10 kapittel 9.

Naturmangfold (PBL08 § 29-10, 
TEK10 § 9-4)
TEK10 og SAK10 har bestemmelser 
om ivaretakelse av miljø, herunder 
naturmangfold, ved plassering og 
utforming av tiltak.

Når det er forekomster av bestemte 
naturtyper i kommunen og forhol-
det til naturtypen ikke er avklart 
gjennom rettslig bindende plan, skal 
det tas særskilt hensyn til disse for å 
unngå forringelse av naturtypens ut-
bredelse og forekomstens økologiske 
tilstand ved oppføring, plassering og 
utforming av tiltak. Der konsekven-
sene for den utvalgte naturtypen ikke 
er klarlagt etter reglene om konse-
kvensvurderinger, skal det utarbei-
des konsekvensanalyse for tiltakets 
virkninger på naturtypen.

Dersom en vil gå nærmere inn i 
de materielle reglene har Statens 
bygningstekniske etat lenker til både 
byggteknisk forskrift og veiledningen 
til denne (www.be.no).

4.8. KRAV TIL EKSISTERENDE 
BYGG OG EIENDOM
Bestående byggverk 
Kravene i bygningslovgivningen gjel-
der primært nybygg. En stor del av 
byggesakene gjelder imidlertid utbe-
dring, tilbygging, påbygging ombyg-
ging osv. av eksisterende byggverk. 
Regler om bestående byggverk er 
plassert i kapittel 31 i loven av 2008.

Ved endring av eksisterende bygg-
verk, oppussing og rehabilitering 
bestemmer PBL08 § 31-1 at kom-
munen skal se til at historisk, arkitek-
tonisk eller annen kulturell verdi som 
knytter seg til et byggverks ytre, så 
vidt mulig blir bevart.

PBL08 § 31-2 sier at tiltak på eksis-
terende byggverk skal prosjekteres 
og utføres etter det regelverket som 
gjelder på søknadstidspunktet. Det 
betyr at nytt regelverk kan komme til 
anvendelse på eldre bygninger.

Kommunen kan sette som vilkår for 
å tillate tiltak etter PBL08 § 20-1 at 
også andre deler av byggverket enn 
det tiltaket gjelder settes i forsvar-
lig stand i samsvar med relevante 
tekniske krav.  Dette kan gjøres når 
kommunen finner at byggverket er 
i så dårlig stand at det av hensyn til 
helse, miljø eller sikkerhet ellers ikke 
vil være tilrådelig å gjennomføre det 
omsøkte tiltaket.

Eier eller den ansvarlige plikter å 
holde byggverk og installasjoner i en 
slik stand at det ikke oppstår fare for 
skade på, eller vesentlig ulempe for 
person, eiendom eller miljø, og slik 
at de ikke virker skjemmende i seg 
selv eller i forhold til omgivelsene. 

BYGGESAKEN
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Overholdes ikke denne plikten, 
kan kommunen pålegge sikring og 
istandsetting.

Dette er en regel som blir benyttet 
der eieren forsømmer sitt ansvar for å 
holde byggverket i rimelig stand. Det 
er altså etter loven ikke noen generell 
vedlikeholdsplikt ut over det som er 
nødvendig for å hindre slik fare eller 
ulempe.

Det er opp til eieren om han ønsker 
å vedlikeholde eller utbedre sin byg-
ning så sant den ikke er til fare eller 
vesentlig ulempe for person eller 
eiendom eller virker skjemmende. 
Dersom eieren ikke har evne eller 
vilje til å vedlikeholde bygget, er det 
først hvis det er fare for liv og helse, 
at det offentlige kan gripe inn.
 
Opprettelse av eiendom
Opprettelse eller endring av eien-
dom er søknadspliktig i henhold til 
plan- og bygningsloven § 20-1, og 
vilkårene er gitt blant annet i lovens 
kapittel 26 og 27. Det er formelle 
krav til dokumentasjonen som skal 
følge med søknaden.

Etter lovens § 26-1 må eiendom ikke 
opprettes dersom det oppstår forhold 
som strider mot plan- og bygningslo-
ven, forskriftene eller vedtatte planer.  

Opprettelse eller endring må heller 
ikke gjøres slik at det dannes tomter 
som er uegnet til bebyggelse på grunn 
av sin størrelse, form eller plassering 
etter reglene i loven.

Det innebærer for eksempel at grunn 
ikke kan opprettes til formål som vil 
vanskeliggjøre gjennomføring av en 
reguleringsplan eller annen areal-
plan. Dersom arealet for eksempel er 
regulert til friområde, kan det ikke 
opprettes til byggetomt.

Eiendomsgrensene må heller ikke 
komme i strid med eventuelle eien-
domsgrenser som er bestemt i planen, 
og må heller ikke føre til at arealpla-
nens bestemmelse om utnyttelsesgrad 
ikke overholdes.

Ved opprettelse av eiendom er det 
et vilkår at eiendommen har lov-
lig adkomst til veg som er åpen for 
allmenn ferdsel, og rett til legging av 
vann- og avløpsledninger på an-
nens grunn. Byggegrunnen må være 
sikker. Blir opprettingstillatelse gitt, 
gjennomføres tiltaket etter bestem-
melsene i matrikkelloven.

Eierseksjonering
Et alternativ til opprettelse av grunn-
eiendom vil kunne være opprettelse 
av eierseksjoner. Eierseksjon er en 
sameieandel i bebygd eiendom med 
tilknyttet enerett til bruk av en eller 
flere boliger eller andre bruksenheter 
i eiendommen.

Etter loven om eierseksjoner avgjør 
kommunen begjæring om seksjo-
nering, og dermed kan kommunen 
føre kontroll med om seksjoneringen 
innebærer søknadspliktig bruksend-
ring etter plan- og bygningsloven, 
eller er i samsvar med arealplanen. 
En begjæring om seksjonering til for 
eksempel næringsformål skal avslås 
dersom eiendommen er regulert til 
bolig.

Hver boligseksjon skal ha kjøkken, 
bad og wc innenfor hoveddelen av 
bruksenheten. Bad og wc skal være i 
eget eller egne rom. Er vilkårene for 
seksjonering til stede, skal kom-
munen opprette seksjonene ved et 
seksjoneringsvedtak. Deretter må 
kommunen sørge for at seksjone-
ringsvedtaket sendes til tinglysning.

BYGGESAKEN
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5.1. KOMMUNENES  
ORGANISERING OG  
PLANLEGGINGSSYSTEM
I norske kommuner finnes det i 
dag to hovedmodeller for organise-
ring. Formannskapsmodellen med 
formannskap og kommunestyre med 
forskjellige lokale tilpasninger, er 
den modellen som hovedsakelig blir 
benyttet. Det er kun i bykommu-
nene Oslo og Bergen man har såkalt 
parlamentarisk modell, med byråd og 
bystyre.

Formannskapsmodellen
Trondheim kommune har formann-
skapsmodell med komiteer. I 2010 
er formannskapet sammensatt av ni 
kommunalråder, samt varaordfører 
og ordfører. Dette er det eneste for-
mannskapet i landet som kun består 
av heltidspolitikere. De er valgt av, 
og blant, de 85 politikerne i kommu-
nestyret (bystyret) og er sammensatt 
etter forholdstallsprinsippet.

Formannskapet har mandat til å 
behandle forslag til økonomiplan, 
årsbudsjett og skattevedtak. I tillegg 
fungerer det som utvalg for plansaker 
(Bygningsrådet). I en rekke saker er 
det allikevel administrasjonen som 
fatter vedtak på bakgrunn av delegert 
myndighet, dette gjelder særlig søk-
nader om byggetillatelse. Unntatt fra 
delegasjonsadgangen er sentrale poli-
tiske beslutninger som å gi vedtekter, 
vedta kommuneplaner og regule-
rings- og detaljreguleringsplaner. 

5. DEMOKRATI, MEDVIRKNING  
OG EFFEKTIVITET

Bystyre

Bystyrets komité for plansaker

Byrådet. Byrådsleder

Administrasjon

Parlamentarisme

Kommunestyre

Formannskap

Rådmann

Administrasjon

Formannskapsmodellen

Formannskapsmodellen har vært 
den tradisjonelle styreformen
for lokaldemokratiet i Norge 
siden formannskapslovene
i 1837. Kjernen i modellen er at
formannskapet i størst mulig grad
skal være politisk forholdsmessig
sammensatt på grunnlag av
den politiske sammensetningen i
kommunestyret.

Formannskapet er det folkevalgte
organet som står over administra-
sjonen, og administrasjonen er
hierarkisk oppbygd under ledelse
av en tilsatt administrasjonssjef
eller rådmann. I formannskaps-
modellen får både posisjon og
opposisjon rådmannens forslag til
vedtak framlagt samtidig, og de
politiske forhandlingene skjer for
åpne dører.

Kjernen i det parlamentariske
systemet er at det utøvende orga-
net (her: byrådet) har plikt til å
gå av etter mistillit fra det øverste
folkevalgte organet. Byrådet er
avhengig av politisk tillit fra
bystyret.

De sentrale forskjellene mellom
de to styreformene er at det
politiske mindretallet i bystyret
ikke alltid er representert i den
daglige ledelsen av kommunen
under parlamentarismen. Videre
er administrasjonen ledet av et
politisk organ med parlamentarisk
grunnlag i kommunestyret under
parlamentarismen, mens adminis-
trasjonen under den tradisjonelle
modellen ledes av en tilsatt (og
politisk uavhengig) administra-
sjonssjef eller rådmann.
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Parlamentarisk modell
I Oslo er det slik at bystyret godkjen-
ner et byråd som er et forberedende 
og utøvende organ for bystyret på 
samme måte som regjeringen er et 
tilsvarende organ for Stortinget. I 
2010 består byrådet i Oslo av åtte 
politikere, fordelt på en leder og syv 
medlemmer som leder de ulike byrå-
dsavdelingene.

Byrådslederen har det overordnede 
koordinerende ansvaret for de respek-
tive byrådenes arbeid og leder byrå-
det. Byrådene har det politiske ansva-
ret fordelt mellom seg avdelingsvis, 
med kommunens administrative og 
forvaltningsmessige oppgaver tilord-
net dem på tilsvarende måte.

Byrådet fremmer saker for bystyret 
gjennom bystyrets egne komiteer. 
Disse følger den oppgavefordelingen 
som de til enhver tid er tillagt av 
bystyret. Byrådet har delegert ansvar 
i den grad bystyret har avgjort det. 
Byrådet kan også delegere myndighet 
videre til kommunens administra-
sjon. Det har det for eksempel gjort 
i byggesaker hvor Plan- og bygnings-
etaten har delegert fullmakt. Hver 
byråd er parlamentarisk ansvarlig 
overfor bystyret og er dermed også 
avhengig av bystyrets tillit.

Plansaker legges formelt sett ut 
til offentlig ettersyn av plan- og 
bygningsetaten. Etaten kan også 
avholde informasjonsmøter osv. Etter 
innkomne merknader og bearbeiding 
av planforslag oversendes planen med 
kommentarer fra etaten til byråden 
for byutvikling. Byrådens egen fagav-
deling som gjennomgår planen ut fra 
byrådens retningslinjer og mål. Der-

Ulike organiseringer for formannskapsmodellen
”(…) Hovedutvalgsmodellen bygger tradisjonelt på at administrasjo-
nen deles i sektoretater med tilhørende politiske hovedutvalg. Det vil 
si at kommunene etablerer sektorutvalg eller hovedutvalg som typisk 
dekker områdene undervisning, helse- og sosial, kultur og tekniske 
saker. Noen etablerer i tillegg utvalg innenfor andre områder.
 
(…) Kritikken mot hovedutvalgsmodellen har vært at den skaper 
sektorpolitikere med allianser mellom politikerne og administrative 
profesjoner, der politikerne i for stor grad står som forsvarere av sin 
sektor. Samtidig har hovedutvalgsmodellen vært kritisert for at for 
mye av beslutningsmyndigheten ble lagt til hovedutvalgene, og at 
dette tapper kommunestyret/fylkestinget for reelt innhold. Det hevdes 
også at modellen dels fører til at man mister blikket for helhetsløsnin-
ger til beste for kommunen som helhet, og at samordning av politik-
ken og iverksettingen av denne vanskeliggjøres.
 
(…) Utover nittitallet oppstod komitéorganisering som en alternativ 
organisasjonsform til hovedutvalgsmodellen og organisering etter 
funksjoner. I en slik modell avskaffes normalt alle faste utvalg og er-
stattes i stedet av komiteer uten vedtaksmyndighet, men med saksfor-
beredende ansvar overfor kommunestyret/fylkestinget, etter mønster 
fra stortingskomiteene. Avgjørende for en rendyrket komitémodell er 
gjennomgående representasjon og ingen beslutningsmyndighet.
 
Både i en komitémodell og en hovedutvalgsmodell kan det skilles mel-
lom ulik type organisering etter formål og funksjon.
Formålsorganisering innebærer opprettelse av utvalg med ansvar for 
hver sin sektor, det vil si at oppgavene fordeles mellom utvalg eller 
komiteer etter tjenestetype, for eksempel tilsvarende den tradisjonelle 
sektorinndelingen i kommunene: undervisning, helse- og sosial, kul-
tur og teknisk, eventuelt med ulike kombinasjoner av sektoroppgaver.
 
Funksjonsorganisering innebærer opprettelse av utvalg med oppgaver 
på tvers av de ulike sektorene. Her fordeles gjerne oppgavene mellom 
utvalg eller komiteer etter oppgavetype, det vil si saker eller oppgaver 
som krever eller innebærer samme type administrative prosesser. Det 
skilles ofte mellom driftsoppgaver, utviklingsoppgaver og forvaltnings-
oppgaver. Ansvaret i slike utvalg går altså på tvers av tjenester eller 
sektorer. (…)”  

(kilde: Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m (komitémodell, avtalevalg m.m.), in Ot.prp. nr. 96 (2005-2006) 
2006, Kommunal og regionaldepartementet).
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etter behandles saken i byrådet. Skal 
saken videre, fremmes den gjennom 
byråden til byutviklingskomiteen.

Både byråden og byutviklingskomi-
teen kan hver for seg avgjøre hvor 
omfattende saksbehandling de ønsker 
i de enkelte tilfeller. Interesseorgani-
sasjoner, enkeltindivider og tiltaksha-
vere kan oppnå kontakt med byråd 
og/eller byutviklingskomité. Etter 
behandling i komiteen går byrådets 
sak videre til bystyret for endelig 
vedtak.

Ulempen med parlamentarisme er 
at det kan være vanskelig for omgi-
velsene (de berørte, utbyggerne mfl.) 
å få signaler i forkant om hva som 
er ønskelig. Dette gjelder særlig når 
byrådet er basert på et mindretall i 
bystyret. Dette er ikke så vanskelig 
der det styres etter formannskapsmo-
dellen, selv om det også der kan være 
vanskelig å få styringssignaler når 
flertallet er lite og konstellasjonene 
skjøre.

5.2. SAMARBEID OG  
MEDVIRKNING
Myndigheter og berørte interesser
Det kan være praktisk å skille mellom 
samarbeid mellom kommunens plan-
myndighet og andre myndigheter 
på den ene siden og samhandlingen 
mellom kommunens myndigheter 
og berørte på den andre siden. Det 
siste omtales ofte som befolknings-
medvirkning eller bare medvirkning. 
Leser vi loven litt nøyere og skjeler til 
praksis, er skillet vi gjør, mer presist i 
dagens situasjon. Plan- og bygnings-
loven pålegger nemlig kommunen 
plikt til å samarbeide, PBL08 § 1-4 
sier følgende:

”Plan- og bygningsmyndighetene 
skal samarbeide med andre offent-
lige myndigheter som har interesse 
i saker etter plan- og bygningsloven 
og innhente uttalelse i spørsmål som 
hører under vedkommende myndig-
hets saksområde.”

Hvis en sak påvirker barns oppvekst-
vilkår skal fylkesmannens avdeling 
som steller med dette, ha saken til 
uttalelse. Det påhviler imidlertid 
en rekke myndigheter å delta i den 
kommunale planleggingen. I PBL08 
§ 3-2 heter det:

”Alle offentlige organer har rett 
og plikt til å delta i planleggingen 
når den berører deres saksfelt eller 
deres egne planer og vedtak og skal 
gi planleggingsmyndigheten infor-
masjon som kan ha betydning for 
planleggingen. Dette gjelder også for 
Sametinget.”

Deltakelsesform og innflytelse
En snakker ofte om medvirknings-
stigen i planlegging. Den skiller 
mellom deltakelsesformer og typer av 
innflytelse. Jo høyere opp på stigen 
en deltar, desto mer direkte innfly-
telse har en.

Samarbeid gir direkte innflytelse, 
jamfør vegvesenets deltakelse i kom-
munal arealplanlegging. 

Samarbeid

Samarbeid internt i kommunen 
mellom ulike avdelinger

Regionale myndigheter

Samarbeid medvirkning

Berørte interesser: Organisasjoner, 
naboer og lignendePBL08 § 11-12 Oppstart av 

arbeid med kommuneplan
Kommunen skal på et tidligst 
mulig tidspunkt under forbe-
redelsen søke samarbeid med 
andre offentlige myndigheter, 
organisasjoner m.v. som har 
særlig interesser i kommune-
planarbeidet. Det skal alltid 
kunngjøres en melding om 
dette i minst én avis som er 
alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier.

Kommunens samhandling med myndigheter og 
berørte interesser

Illustrasjon av medvirkningsstigen (kilde: S. R. Arnstein)

Manipulering

Terapi

Informasjon

Samråd

Representasjon

Samarbeid

Delegering

Selvråderett

Ingen innflytelse

Indirekte innflytelse

Reel
direkte  

innflytelseForhandlinger
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Samråd, det å bli hørt på eller det å 
bli informert, gir bare indirekte inn-
flytelse. Som berørt nabo er en som 
regel i denne situasjonen. Kapittel 5 
i loven omhandler medvirkning fra 
aktører på ulike nivåer i planleggin-
gen. PBL08 § 5-1 fastslår at enhver 
som fremmer planforslag skal legge 
til rette til medvirkning.

Ulike samarbeidsformer
Eksempler på samarbeidsformer i 
planleggingsarbeid:

regional 
planlegging

for eksempel på Nord-
Jæren, som resulterte i 
egen fylkesdelplan

interkom-
munalt 
plansamar-
beid

eksempelvis mellom 
kommunene Midtre 
Gauldal, Berkåk og 
Oppdal med eget 
plankontor på Berkåk

uformelt 
samarbeid

mellom Statens vegve-
sen og større bykom-
muner der en holder 
hverandre orientert og 
utveksler informasjon

formalisert 
samarbeid

mellom Statens veg-
vesen, kommuner og 
fylkeskommuner om 
investeringsprogram 
og investeringspakker

 
Som eksempel på et formalisert sam-
arbeid kan man nevne Miljøpakken i 
Trondheim. Statens Vegvesen skriver 
følgende på sine nettsider: ”Miljøpak-
ken er et samarbeidsprosjekt mellom 
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og Statens Vegvesen. 
De neste 15 årene skal det investe-
res mer enn sju milliarder kroner 
for å forbedre transportsystemet i 
Trondheim og langs innfartsårene 
mot byen.  Miljøpakken er funda-
mentert gjennom politiske vedtak 

i kommunen, fylkeskommunen og 
Samferdselsdepartementet og åpner 
nye muligheter for hele regionen. 
I tillegg til de tiltak som er lagt til 
Miljøpakken har hver etat også annet 
arbeid innen transport som en del av 
sitt ansvarsområde og sin ordinære 
virksomhet.” (vegvesen.no/Vegpro-
sjekter/miljopakken/Bakgrunn).

Det finnes også såkalt offentlig privat 
samarbeid (OPS) mellom offentlige 
myndigheter og private utbyggere. 
For eksempel ved utbyggingen av 
Nydalen i Oslo, mellom kommunen, 
Oslo Sporveier og Avantor ASA.

Kommunedelplanen ble ledsaget 
av avtaler med samferdselsetaten og 
Oslo Sporveier som regulerte forhol-
det mellom partene når det gjaldt 
utbygging av T-banestasjon i områ-
det. Dette var i tråd med en ønsket 
knutepunktsutvikling i Oslo.

Etter at utbyggingen i Nydalen ble 
påbegynt, opplevde utbyggeren både 
at kommunen ønsket å revidere 
kommunedelplanen, og at Statens 
vegvesen forsøkte å fremme en 
innsigelse. Begge deler ble forhindret 
av politikerne, og Avantor vant trolig 
fram fordi disse endringene ikke 
var godt nok forankret politisk i det 
første tilfellet og innholdsmessig i det 
andre tilfellet.

Dette viser at et samarbeid på den 
ene siden må ha kriterier for når en 
av partene kan ta opp spørsmål om 
revisjon av planen. Dessuten må 
avtaler om utbygging av et område 
kanskje inkludere sektorer (her Sta-
tens vegvesen) som er berørt.

I forhandlingsplanlegging som er 
ledet av kommunen, forsøker en både 
å definere en hensiktsmessig arena for 
forhandlinger og samtidig avgrense 
parter til et representativt og over-
kommelig antall. Fjordbruksplanen 
for Oslo fra siste del av 1980-årene 
kan være et eksempel. Her ledet 
daværende byplankontor dialog og 
forhandlinger om bruken av Indre 
Oslofjord mellom en rekke parter – 
bydelsinteresser, havnevesen, ulike 
kommunale organer med interesser 
i saken, forskjellige båtforeninger og 
andre interesseorganisasjoner.

Av praktiske årsaker valgte en å dele 
partene i to hovedgrupper, en for 
offentlige organer og en for private. 
Etter omfattende registreringer, 
analyser, dialoger og forhandlinger, 
med ulike alternativer for løsninger, 
maktet en å utarbeide en omforent 
kommunedelplan. Partene bidro ak-
tivt i alle faser av arbeidet og stilte seg 
samlet bak planen, som ble vedtatt 
uten endringer i bystyret.

Eksempel på planlegging  
av utbygging
Norsk Bergverksmuseum på Kongs-
berg skal bygge ut anlegget sitt med 
et nybygg etter statlige bevillinger. 
Statsbygg skal stå for planlegging og 
prosjektering av anlegget. 

I tillegg til et større påbygg skal det 
etableres ny internveg, parkerings-
plass og oppgradering av parkanleg-
get. Det gjennomføres en begrenset 
plan- og designkonkurranse for 
prosjektet.
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I mange tilfeller velger man å gjen-
nomføre arkitektkonkurransen først, 
og lage reguleringsplanen etterpå. Da 
er frihetsgraden for å komme med 
ulike løsningsforslag høy. Samtidig 
er det en mulighet for at løsnings-
forslagene ikke lar seg innpasse i 
forutsetninger som vil komme fram i 
en reguleringsplanprosess. Da oppstår 
det en vanskelig situasjon. Juryen må 
vurdere forslagene ut fra det som er 
de kjente rammene under konkur-
ransen. Hvis disse ikke er tilstrekke-
lig avklart, kan løsningsforslagene i 
verste fall ikke realiseres, eller trenge 
vesentlige omarbeidinger. Dette vil 
være uheldig bruk av ressurser.

En annen situasjon kan bli at løs-
ningsforslaget i for stor grad legger 
rammene for reguleringsplanen, og 
at planen bindes opp i løsninger som 
ikke er tilstrekkelig avveid opp mot 
andre hensyn. Da utfordres hensikten 
med å ha en balansert planprosess 
som inneholder konfliktavveininger 
og medvirkningsmuligheter.

For å unngå slike problemstillinger 
har Statsbygg valgt et plan- og pro-
sessløp etter en annen modell:

1. En grovmasket reguleringsplan 
utarbeides først. Denne avklarer de 
viktigste forutsetningene for pro-
sjektet; slik som utnyttingsgrad, 
byggegrenser, byggehøyder og noen 
forutsetninger knyttet til inngangs-
situasjonen, intern veg og parkering.

2. Reguleringsplanen førstegangs-
behandles og fremmes av kommu-
nen.

3. Når konkurransen avholdes inngår 
reguleringsplanen i konkurranse-
grunnlaget.

4. Konkurransebidragene juryeres. 
Rammene i reguleringsplanen inngår 
i vurderingene.

5. Reguleringsplanen skal deret-
ter bearbeides og detaljeres videre 
på bakgrunn av vinnerforslaget og 
behandles på nytt, eventuelt med en 
ny offentlig høring, før den vedtas.

Kongsberg kommune arbeider med 
en områdereguleringsplan som 
omfatter hele sentrum. Arealet til 
Norsk Bergverksmuseum inngår også 
i planen. For å sikre framdriften og 
prosessløpet som er lagt for avkla-
ringer og arkitektkonkurranse, har 
det vært vesentlig for Statsbygg og 
Norsk Bergverksmuseum å utarbeide 
en egen detaljreguleringsplan for 
området.

Dersom detaljreguleringsplanen 
vedtas før sentrumsplanen, tas planen 
i sin helhet inn som en del av sen-
trumsplanen. Dersom sentrumspla-
nen vedtas først, opprettholdes 
kravet om detaljregulering for Norsk 
Bergverksmuseum. Sentrumsplanen 
må da gi overordnede avklaringer 
som samsvarer med avklaringene som 
ligger i detaljreguleringsplanen.

PBL08 § 5-1 Medvirkning
Enhver som fremmer plan-
forslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen 
skal påse at dette er oppfylt i 
planprosesser som utføres av 
andre offentlige organer eller 
private.

Kommunen har et sær-
lig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, 
herunder barn og unge. Grup-
per og interesser som ikke er 
i stand til å delta direkte, skal 
sikres gode muligheter for 
medvirkning på annen måte.

Detaljregulering for området til  
Norsk Bergverksmuseum
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5.3. PRIVATE INITIATIV  
– OFFENTLIGE BESLUTNINGER
Plan- og bygningsloven er en liberal 
lov på den måten at hvem som helst 
kan lage et utkast til en detaljregu-
lering for hvilket som helst område. 
Det betyr imidlertid ikke at ethvert 
reguleringsplanforslag uten videre 
vil bli administrativt og/eller politisk 
behandlet.

Siden kommunen er ansvarlig for 
kommunal arealplanlegging, har 
kommunen tradisjonelt utarbeidet 
både de overordnede planene og 
reguleringsplanene. De siste 20-30 
årene har boligmarkedet blitt libera-
lisert, og det har vokst fram en eien-
domsutviklingsbransje med stor grad 
av profesjonalitet og kompetanse som 
fremmer en rekke planforslag. Som 
regel har en et møte med administra-
sjonen for å avklare planbehovet og 
om det er nødvendig med en ny re-
guleringsplan. Hvis svaret er ja, setter 
en i gang reguleringsplanprosessen.

Det er et betimelig spørsmål om 
loven er et godt redskap til å be-
handle private planforslag. Nå vil 
de fleste forslag bli behandlet, vi 
kan si filtrert, av administrasjonen. 
Hvis kommunens administrasjon 
og/eller kommunens planmyndig-
het ikke finner at planforslaget bør 
fremmes, kan forslagsstilleren, under 
visse forutsetninger, likevel kreve at 
reguleringsspørsmålet blir forelagt for 
kommunestyret. 

5.4. GJENNOMFØRING  
AV PLANER
Involverte aktører
Gjennomføringen av planer er en 
utfordring av flere årsaker. Det kan 
være et misforhold mellom det 
kommunen ønsker å utvikle, og det 
den har råd til å finansiere. Et annet 
forhold er at kommunen kan ønske 
å utvikle et område på en helhetlig 
måte, mens det kun er en eller et par 
av grunneierne i området som har 
samme interesse. Eller det kan være 
slik at en av grunneierne ønsker å 
utvikle sin tomt, men kommunen 
har ikke råd til å bidra for å sikre 
en god helhetlig løsning, og andre 
grunneiere i området ønsker ikke å 
være med.

Disse problemstillingene er aktuelle 
både i by (for eksempel i transforma-
sjonsområder) og i bygder (for ek-
sempel hyttefeltutvikling). I de fleste 
byområder er det mange grunneiere. 
Dersom området er lokalisert slik at 
det nå er egnet for andre formål enn 
det opprinnelig ble bygd ut som, vil 
det være en utfordring å få gjennom-
ført bytransformasjonen i henhold 
til en helhetlig plan og etter en felles 
framdriftsplan. Det vil nesten alltid 
være noen av grunneierne som ikke 
vil føle seg bundet av planen selv om 
deres protester i forhold til denne 
ikke vant fram.

Virkemidler
Det er få virkemidler som kan tvinge 
grunneierne til å gjennomføre utbyg-
ging på deres tomt i henhold til 
planen. Ekspropriasjon er det politisk 
sett tungt å få gjennomslag for. 

Derfor har en vært på leting etter 
andre virkemidler, og urbant jord-
skifte har blitt lansert som en mulig 
løsning.

Det er vedtatt endringer i lov om 
jordskifte som trådte i kraft fra 
1.januar 2007. Foreløpig er det ikke 
mange eksempler på bruk av jord-
skifte i urbane strøk, men utviklingen 
innen området de nærmeste årene vil 
vise om dette er et egnet verktøy for 
gjennomføring av reguleringsplaner. 
Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) og Miljøverndepartementet 
(MD) har laget ”Veileder om jord-
skiftevirkemidler i byer, tettsteder og 
hytteområder” som bidrar med gode 
råd om hvordan de nye reglene kan 
praktiseres.

5.5. RETTIGHETER OG  
FORVENTNINGER, KONFLIKTER 
OG RETTSSIKKERHET
Dersom en grunneier søker om å 
få gjennomført et prosjekt som er 
i henhold til plan- og bygningslov-
givningen, har han i utgangspunk-
tet rettslig krav på å få innvilget 
søknaden. Byggesaksbehandlingen 
er rettighetsbasert (til forskjell fra 
konsesjonsorientert). Skal en søknad 
avslås, må det hjemles i materielle 
bestemmelser i loven. Hvis søknaden 
er i tråd med reguleringsplanen eller 
detaljreguleringen og ikke i strid med 
materielle bestemmelser, skal tillatelse 
gis. Det forutsettes også at søknaden 
ikke strider mot krav i andre lover.

Det kan oppstå tilfeller der kommu-
nen finner at en utbygging i tråd med 
en gjeldende plan er lite ønskelig. 
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Det kan da legges ned et midler-
tidig forbud mot tiltak i henhold 
til PBL08 § 13-1. Dersom regule-
ringsplanen revideres, skal søknaden 
vurderes opp mot den nye planen. 
Kommunen har anledning til å sam-
tykke til gjennomføring av tiltaket 
dersom det ikke vil vanskeliggjøre 
arbeidet med den nye planen.

Planforslag eller søknader som er i 
strid med overordnede planer eller 
bestemmelser i plan- og bygnings-
loven, vil oftest ikke bli akseptert. 
Imidlertid kan også slike planer kre-
ves behandlet og vurdert på en saklig 
og faglig basis. I slike saker vil det 
være svært viktig hvilke aktører som 
er med på beslutningen. Noen ganger 
vil det kunne være administrasjonen 
på delegasjon, mens andre saker skal 
besluttes av det faste utvalget for 
plansaker, og noen skal vedtas i kom-
munestyret.

I enkelte kommuner behandles noen 
av plansakene først i et utvalg for 
byutvikling, der kan tiltakshaveren 
ofte få være til stede og presentere 
prosjektet sitt. Ellers er det vanlig at 
administrasjonen presenterer sakene i 
et planutvalg og/eller i kommunesty-
ret. I disse tilfellene er tiltakshaverens 
rettigheter tilfredsstilt.

I enkelte kommuner der et parti har 
rent flertall, vil plan- og byggesaker 
ofte bli diskutert på møter i parti-
organisasjonen. Avhengig av den 
politiske kulturen vil beslutninger her 
være rådgivende eller bindende for 
partiets tillitsrepresentanter i et even-
tuelt planutvalg eller kommunestyret. 
Ved en slik behandling risikerer en 
at berørtes eller tiltakshaverens ret-

tigheter ikke blir tilstrekkelig belyst. 
I saker der det er – eller en kan for-
vente – konflikter ved behandlingen 
av saken i kommunens planmyndig-
het, er det synd dersom en slik lukket 
partibehandling hindrer en åpen 
faglig-politisk diskusjon i det beslut-
tende organet.

Hvilke rettigheter har så naboer og 
andre berørte? Naboer har rettigheter 
både etter plan- og bygningsloven og 
etter naboloven. For eksempel har de 
etter plan- og bygningsloven adgang 
til å klage på vedtak. Dersom det 
gjøres saksbehandlingsfeil eller deres 
rettigheter krenkes, har de grunnlag 
for sivilrettslig søksmål mot tiltaksha-
veren og/eller kommunen.

Rettslig behandling av saker er tid- og 
ressurskrevende, og i mange tilfeller 
søker tiltakshaveren å unngå dette. 
Andre berørte har mange muligheter 
for å engasjere seg for eller mot en 
utbyggingssak. Vi hører oftest om 
dem som er imot, de såkalte NIMBY-
istene (Not In My Backyard), men 
det finnes en del prosjekter, utbyg-
ging av idrettsanlegg er et eksempel, 
der tiltaket har både tilhengere og 
motstandere. Begge parter bruker 
aksjonsformer som vi først og fremst 
forbinder med motstandere.

For mange utbyggere og kommunale 
saksbehandlere har NIMBY blitt et 
skjellsord. Det er det ikke. De som 
protesterer, aksjonerer på bakgrunn 
av sine egne interesser. Disse er ikke 
nødvendigvis mer egoistiske enn 
tiltakshaverens.

Med så mange oppskriftsbøker 
på hvordan en skal sette kjepper i 
planleggingshjulene, og med det høye 
kompetansenivået befolkningen i dag 
har, innebærer interessemotsetninger 
i utbyggingssaker en stor utfordring 
for planmyndighetene og tiltaksha-
verne.

5.6. INFORMASJON OG  
KOMMUNIKASJON
Informasjon er en ensrettet form for 
virksomhet, mens kommunikasjon 
er noe som går begge veier mellom 
partene. For å få til god kommunika-
sjon trenger en god informasjon.

Når en informerer, er det mange 
hensyn som må vurderes:
• Hva er hensikten med informa-

sjonen?
• Hvem er målgruppen eller mot-

takerne?
• Hva skal innholdet være?
• Hvilken informasjonskanal skal 

en bruke? (avisannonser, møter, 
informasjonsbrosjyrer & )

 

Illustrasjon av forholdet mellom sender og mottaker av informasjonen 

Innhold

Hensikt
Kanal

Avsender

Innhold

Tolkning

Mottaker

Reaksjon
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Det er mange alternativer og lett å 
få en reaksjon som er annerledes enn 
den en hadde tenkt. Informasjonen 
om et planforslag eller utbyggings-
prosjekt er god når den er relevant, 
tilstrekkelig omfattende (ikke nød-
vendigvis fullstendig), sannferdig og 
presentert på en forståelig måte. Hva 
betyr dette? Hvilke alternativ har en?

Grovt sett kan vi dele inn informa-
sjonskanalene i tre typer:
- Personlig informasjon og munt-
lig kommunikasjon. Dette er en 
kombinasjon av tale og bilder som 
mottakerne oppsøker selv på møter.
- Massedistribusjon av tekst og 
bilder enten i form av en annonse i 
avisene eller i form av en utstilling. I 
det første tilfellet velger mottakeren 
å lese eller ikke lese informasjonen. I 
det andre tilfellet oppsøker mottake-
ren utstillingen.
- Automatisk informasjon i form 
av annonser på kino og/eller TV der 
mottakeren passivt får informasjonen 
uten å oppsøke den.

Det er også kombinasjonsmuligheter 
mellom disse formene.

Hvordan blir presentasjonen god og 
relevant? Erfaringer tilsier at det ikke 
er nok med beskrivelser, men at en 
må ha illustrasjoner. En må likevel 
huske på at det er de store, omstridte 
prosjektene som krever mye informa-
sjon. Enklere prosjekter krever min-
dre, men med dagens teknologi er 
det lett og rimelig å produsere gode 
tredimensjonale illustrasjoner som 
kan ledsage nesten ethvert prosjekt. 
Samtidig er det ikke nok med kart og 
plantegninger. 

En må ha perspektivtegninger og 
tredimensjonale tegninger, gjerne 
filmer. For svært store prosjekter kan 
modeller være klokt å bruke fordi 
modeller er noe folk lett forstår.

God informasjon er også godt skre-
vet, og det er ikke uten grunn at store 
utbyggingsprosjekter har egne store 
informasjonsavdelinger med dyktige 
fagfolk med formidling som spesial-
felt og som i tillegg bruker eksterne 
konsulenter når det er behov for det.

I tillegg er det viktig å sørge for at alt 
en gjør, er gjennomtenkt. Utstil-
lingene må lede mottakeren naturlig 
gjennom prosjektet. Utstillings- eller 
møterommet må være utformet slik 
at en oppnår en dialog dersom det er 
målet. Og ønsker en dialog med folk, 
er det en rekke tiltak en kan bruke 
for å oppnå det. En kan invitere 
til direkte skissering eller noe mer 
langvarig samhandling med iterativ 
utforming av planforslag.

5.7. ETISKE UTFORDRINGER
Byggenæringen er en næring for 
fristelser. Det er mulig å trikse med 
anbud, mengder, bruk av utstyr osv. 
for å begunstige seg selv og/eller 
andre.

Internasjonalt er dette utbredt. Det 
er eksempler på dette også i Norge, 
noe som rokker ved myten om at vi 
skulle være korrupsjonsfrie sammen-
lignet med andre land. Politikere og 
offentlige forvaltere tar beslutninger 
som fordeler til dels store verdier på 
samfunnets vegne. Den offentlige 
forvaltningen skal ivareta samfunns-
messige hensyn og avveie private 
interesser i sine beslutninger. Dette 

skal gjøres ved lik og rettferdig be-
handling av de involverte, som også 
skal ha anledning til innflytelse.

Det er en selvfølge at folkevalgte og 
ansatte skal unngå personlige fordeler 
av en art som kan være egnet til å 
påvirke saksforberedelser eller vedtak. 
Folkevalgte og ansatte skal unngå å 
komme i situasjoner der de gir andre 
saklig grunn til å tro at dette har vært 
tilfelle. Likeledes skal folkevalgte og 
ansatte unngå å komme i situasjo-
ner som fører til konflikt mellom 
kommunens interesser og personlige 
interesser.

Aktørene i bygge- og anleggsnæ-
ringen skal følge prinsipper for 
god forretningsskikk seg imellom, 
utføre prosjekter etter sunne tekniske 
prinsipper og ta hensyn til menneske-
lige forhold, miljø og samfunn. Det 
er selvsagt slik at en ikke skal ta på 
seg oppdrag på områder der en ikke 
har tilstrekkelig kompetanse og/eller 
kvalitet.

Det er også viktig å tenke igjennom 
konsekvensen av de løsningene en 
foreslår, planlegger og vedtar. Leg-
ges det opp til en byutvikling som 
støter noen grupper ut? Forhandler 
kommunene bort folks allmenne 
rettigheter til fordel for bedre kom-
muneøkonomi? Lar vi noen aktører 
som er imot et prosjekt, få for mye å 
si når vi står overfor vanskelige valg 
av lokaliseringer av funksjoner som 
ikke er ønsket i nabolaget, det være 
seg barnehager, sosial boligbygging, 
fengsler, søppelforbrenningsanlegg 
eller ambassader?
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Uansett hvor detaljert lovverket er, 
vil det alltid være en god del beslut-
ninger som må avgjøres ved skjønn.
Dette krever stor grad av saklighet
og integritet fra både beslutningsta-
kere og dem som berøres av beslut-
ningene. Dette er en stor utfordring 
for både samfunnet og bygg- og 
anleggsnæringen.

Da reguleringsplanen for denne 
eiendommen kom til behandling, 
var det store protester fra naboene. 
Her var det flere vanskelige spørsmål, 
og særlig to ble vanskelige. Første 
spørsmål var om det er riktig å flytte 
et potensielt terrormål fra et sted til 
et annet fordi det antas at det blant 
annet vil gå færre liv tapt på det nye 
stedet ved et eventuelt terrorangrep. 
Det andre spørsmålet gikk på beslut-
ningsformen.

Av mediene gikk det fram at folk 
flest ville ha ambassaden flyttet ut av 
bykjernen og til Husebyskogen. Men 
ved bundne mandater for represen-
tantene i bystyret for de politiske 
partiene som var imot, ville planen 
ikke bli vedtatt. Politiske partier bin-
der sine representanter i folkevalgte 
organer i enkeltsaker til å stemme slik 
partiet på forhånd har besluttet i luk-
ket forsamling. Dette er ikke noe nytt 
i etterkrigstidens Norge. Vedtakene 
blir da i realiteten gjort av partior-
ganene på vegne av de folkevalgte 
representantene. 

Stortinget og kommunestyrer har i 
slike saker vært sandpåstrøere av alt 
fattede vedtak.

Allikevel, avstemningen i bystyret gav 
ikke det forventede resultatet med 
avvisning av reguleringsplanforslaget. 
To bystyrerepresentanter fra forskjel-
lige partier varslet og begrunnet sine 
standpunkter om at de ville stemme 
for og ikke følge partipisken. For et 
tredje parti møtte en vararepresen-
tant på kort varsel og overrasket med 
sin ja-stemme. Med knappest mulig 
flertall ble planen vedtatt.

Dilemmaet i praksis
I 05/06 var en vanskelig sak 
til behandling i Oslo kom-
mune. Den amerikanske 
ambassadebygningen på 
Drammensveien var ansett 
for å kunne bli et terrormål. 
Eiendommen var ansett som 
vanskelig å sikre og beliggende 
i et svært trafikkert område. 
Det ligger en stor skole rett 
ved og det bor og arbeider 
mange mennesker i nærheten. 
Resultatet ble en plan om å 
flytte ambassaden ut av sen-
trum og til Husebyskogen.

Situasjonskart for den nye ambassaden på Huseby

Ny ambassade i Husebyskogen (Spor Arkitekter)
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Den ene representanten hadde ikke 
noe partimessig å frykte i det det var 
den siste perioden i bystyret. Den 
andre ble frosset ut av partiet ved  
neste valg. For tredjemann, en vara-
representant, var det personlig opp-
fatning som førte til at denne stemte 
for. Fra andre kommuner er det kjent 
at det har vært ”lurt” å la en varare-
presentant møte i slike tilfeller.

Saken ble brakt inn for domstolene 
og kom helt til Høyesterett som god-
kjente beslutningen i bystyret.
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Ansvarlig foretak Foretak som overfor kommunen har søkt om, og fått tildelt, ansvar i en byggesak.

Ansvarsrett Ansvarsrett er en forpliktelse et foretak påtar seg overfor det offentlige om at tiltaket 
skal oppfylle krav etter plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. 

Arealplan Fastsetter hvordan et areal skal brukes eller vernes, og derigjennom fastsettes det også 
hvor mye som kan bygges, til hvilken funksjon og på hvilke vilkår. Dette er et bin-
dende juridisk dokument som gir grunneier rett til å utnytte arealene i samsvar med 
godkjent plan.

Bebygd areal (BYA) Prosent bebygd areal angir andelen av tomtearealet som bebyggelsen maksimalt kan 
dekke. Bebygd areal beregnes i henhold til norsk standard NS 3940. Bygningens 
høyde kan fastsettes i bestemmelsene til plan, i samsvar med PBL08 § 3-9. Prosent 
bebygd areal skrives %-BYA = 00 %. 

Bygg, anlegg og eiendom (BAE) Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er en av de største og viktigste næringene i 
Norge. BAE er en av landets eldste næringer og preges av å være tradisjonell, fragmen-
tert, distriktsorientert og dominert av små og mellomstore bedrifter.

Byggesak Realisering av byggeplaner etter at arealet er regulert.

Byggesaksforskriften (SAK) Forskrift om saksbehandling og kontroll (Inkluderer også tidligere forskrift om god-
kjenning av foretak for ansvarsrett (GOF))

Byggesøknad Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabo-
varsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke typer bygg/
tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding.

Byggetillatelse Se Rammetillatelse eller Igangsettingstillatelse

ByggSøk ByggSøk er et elektronisk informasjonssystem som skal bidra til å fremme mer ef-
fektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen ved å tilrettelegge for elektroniske 
tjenester på internett. Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller 
søke om byggetillatelse. (www.byggsok.no)

Byggteknisk Forskrift (TEK) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 

Byråd Byråd er betegnelsen på det utøvende organet i byer som styres etter prinsippet om 
byparlamentarisme. I Norge er det Oslo og Bergen som styres av byråd.

Bystyre Se Kommunestyre

Bærekraftig utvikling En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kom-
mende generasjoner til å dekke sine behov.

Detaljregulering Detaljreguleringer er reguleringsplaner for mindre områder og gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter.

Dispensasjon 1. Dispensasjon fra en plan innebærer at det er godkjent et avvik fra planen uten at 
selve planen blir endret. 2. Det kan også dispenseres fra lov og forskrift.

Eiendomsregisteret Eiendomsregisteret, EDR. Norges offisielle grunnbok, landsomfattende elektronisk 
register over alle faste eiendommer. EDR er en samordning av grunnboken og GAB-
registeret.

Ekspropriasjon Tvungen avståelse av eiendom eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet (oftest det 
offentlige) mot erstatning.

7. ORDLISTE
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Entreprenør Entreprenør er juridisk sett en selvstendig oppdragstaker som påtar seg å utfører 
bygge- og/eller anleggsarbeid. En entreprenør vil kunne være både de store entrepre-
nørfirmaer og en byggmester, murer, rørlegger, elektriker eller fagfolk innen andre 
tekniske fag.

Ferdigattest Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i 
samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at byggesaken er 
avsluttet.

Foretak En enhet med finansiell og juridisk virksomhet og økonomisk formål.

Forhåndskonferanse Et referatpliktig møte som kan kreves gjennomført mellom tiltakshaver, kommune og 
eventuelle andre berørte parter for å avklare rammer og innhold i det planlagte tiltak 
før byggesøknad sendes inn.

Formannskap Utvalg bestående av ¼ av kommunestyrets medlemmer (deriblant ordfører og vara-
ordfører) som fører tilsyn med kommunens forvaltning og har etter nærmere regler 
avgjørelsesmyndighet i saker som det ikke er nødvendig eller tid til å forelegge kom-
munestyret.

Formannskapsmodellen Organisering av kommunen med formannskap og kommunestyre. Et rettslig bin-
dende regelverk som må ha hjemmel i lov og gis som regel av kongen i statsråd eller 
departementene. Formannskapet skal i størst mulig grad være politisk forholdsmessig 
sammensatt på grunnlag av politisk sammensetning i kommunestyret.

Forskrift Et rettslig bindende regelverk som må ha hjemmel i lov og gis som regel av kongen i 
statsråd eller departementene.

Forvaltningsorgan Et offentlig myndighetsorgan som har beslutningsmyndighet. For eksempel vegvesen 
og jernbaneverk.

Fylkesdelsplan Erstattet av Regional plan

Fylkeskommune En fylkeskommune er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige 
forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke. Hvert fylke unntatt 
Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3). Hvorvidt Oslo skal anses som 
en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må 
avgjøres på grunnlag av den enkelte lov.

Fylkesmannen Fylkesmann (før 1919 amtmann, og tidligere også sysselmann) er statens representant 
i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet, betegnet «fylkesmannsembetet». Fyl-
kesmenn utnevnes av Regjeringen i statsråd. Fordi Oslo og Akershus fylker har felles 
fylkesmann, er det derfor bare 18 fylkesmenn. For Oslo og Akershus vedkommende er 
betegnelsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Fylkesplan Erstattet av Regional plan.

GAB Se Eiendomsregisteret

GOF Tidligere forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Nå implementert i SAK. 
Se Byggesaksforskriften.

Hjemmel Et rettslig grunnlag for en rettighet der grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller 
hevd.

Høring Offentlig ettersyn

Igangsettingstillatelse Søknad om bygningstillatelse kan deles opp: først søkes det om en rammetillatelse 
som gir deg rett til å gjennomføre tiltaket. Deretter, når ansvarlig foretak er bestemt og 
prosjekteringen er ferdig, søkes det om igangsettingstillatelse.

IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
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Infrastruktur Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å 
fungere. Dette innbefatter blant annet veier, flyplasser, havner, jernbaner, telekommu-
nikasjonsmidler og vann- og avløpsnett. Infrastrukturen må overvåkes, styres og holdes 
vedlike.

Innsigelse En form for veto som et offentlig myndighetsorgan kan fremføre mot et planforslag. 

Interkommunal Samarbeid på tvers av kommunegrenser i en region

Klage Alle som er berørt av en reguleringsplan, kan klage innen tre uker etter at en er gjort 
oppmerksom på vedtaket (PBL08 § 12-12). Klage stiles til fylkesmannen, men sendes 
til kommunen. Klager bør kunne vise til feil eller mangler i saksgangen eller nye, 
vesentlige momenter i saken.

Kommunedelplan (KDP) Kommuneplan for tema, sektorer eller geografiske delområder.

Kommunens planmyndighet Kommunestyret er kommunens planmyndighet, men kan delegere til eget planut-
valg. Det er ikke politikerne som i praksis gjør oppgavene, men fagfolk i kommunens 
planadministrasjon.

Kommuneplan Kommunene er pålagt å lage en kommuneplan som angir kommunens mål og ønsker. 
Planen deles i samfunnsdel (levevilkår, næringsutvikling, befolkningsutvikling, sam-
ferdsel, boligforhold etc.) Og arealdel (plankart som viser planlagt bruk av arealer).

Kommuneplanens arealdel Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser 
framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Arealdelen i kommuneplanen er 
hjemlet i plan- og bygningsloven 2008. Befolkningsprognosene for fremtiden blir lagt 
i grunn for anbefalingene.

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den 
bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i 
kommunen.

Kommunesektor Sektorer av kommunens ansvar, for eksempel skole, helse, kultur, teknisk virksomhet 
etc.

Kommunestyre Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i 
kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer vanligvis i fire år.

Konsekvensutredning Kartlegging av hvilke følger endringer vil kunne få på miljø, naturressurser og sam-
funn.

Legalitetsprinsippet Prinsippet er en grunnsetning i vår konstitusjon om at man for å utøve myndighet 
over andre, må ha hjemmel i formell lov. For eksempel har en søker rettskrav på å få 
tillatelse til det han søker om med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for å avslå 
søknaden.

Lov Rettsregler vedtatt av Stortinget.

Materielle regler Omfatter innholdet i motsetning til form og prosess (saksbehandling), i plan- og 
bygningsloven er dette krav til byggverket og byggetomten

Melding til Stortinget (Meld. St.) En rapport fra Norges regjering til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, 
eller drøfting av fremtidig politikk. En melding til Stortinget brukes når regjeringen 
vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarve-
dtak. Meldinger til Stortinget har ofte karakter av å være en rapport om arbeid som er 
gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk. Meldingene, og behandlin-
gen i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon til Stortinget. Før 1. 
oktober 2009 var melding til Stortinget kalt stortingsmelding (St.meld.).

Merknad Et synspunkt, alle kan komme med merknader til et planforslag
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Nabovarsel Forbindelse med innsending av byggemelding, byggesøknad, søknad om deling eller 
bruksendring av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles om byggearbeider på et 
eget skjema

NIMBY NIMBY er et akronym for ”Not In My Backyard” og beskriver situasjoner der innbyg-
gerne er positive til et tiltak så lenge de slipper det i sitt nærområde.

Offentlig ettersyn Når utkast til planer blir lagt fram offentlig slik at alle interesserte får anledning til å 
uttale seg, dette kunngjøres i aviser og direkte berørte varsles med brev.

Offentlig-privat-samarbeid (OPS) en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier. OPS betyr at sta-
ten over flere år (20-30 år i Norge) betaler private firmaer for å finansiere, bygge, samt 
vedlikeholde offentlige bygg eller veier. De private aktørene påtar seg den økonomiske 
risikoen.

Områderegulering For flere eiendommer eller større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan 
som områderegulering. Kommunen kan overlate til bl.a. private å utarbeide forslag til 
områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter.

Opprettelse av eiendom Fradeling av eiendom.

Oppstartsmøte Oppstartsmøte er betegnelsen på et forberedt formelt møte mellom utbyggeren med 
sin planlegger og kommunens planadministrasjon i forbindelse med oppstart av 
planproses.

Plan- og bygningsloven Loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal 
virksomhet og danne et grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, samt utbyg-
ging. Loven skal også sikre en del hensyn, blant annet legge til rette for å sikre barn 
gode oppvekstvilkår i tillegg til å sikre estetiske hensyn. Den inneholder en plandel og 
en bygningsdel.

Planbeskrivelse Alle forslag til planer skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hoved-
innhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder 
for området.

Plankart Et kart som ved hjelp av farger, skraveringer og linjesymboler viser hva områder kan 
brukes til.

Planprogram For kommuneplaner og reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, er det krav om planprogram (PBL08 § 4-1).

Planstatus Angir hvilken formell juridisk binding et areal er underlagt i medhold av plan- og 
bygningsloven (for eksempel vedtatt regulert til friområde).

Planutvalg Se kommunens planmyndighet

Prosessuelle regler Regler om saksbehandling, prosedyrer og formaliteter.

Rammetillatelse Søknad om byggetillatelse kan deles opp. Først søkes det om en rammetillatelse som 
gir rett til å gjennomføre tiltaket. Deretter når ansvarlig foretak er bestemt og prosjek-
teringen er ferdig, søkes det om igangsettingstillatelse.

Regional plan Skal ha et langsiktig perspektiv og følge opp de strategiske utfordringene fylket står 
overfor. En regional plan kan være både tematisk og geografisk innrettet. Planen skal 
være en gjensidig politisk forpliktende avtale mellom de ulike partene i det regionale 
fellesskapet og sentrale statlige myndigheter. Avløser fylkesplan og fylkesdelsplan.

Regional planlegging Planlegging for deler av landet utover kommunegrensene (interkommunal, fylkesnivå, 
på tvers av fylkesgrenser).

Reguleringsplan En arealplan som sammen med bestemmelser, fastsetter arealbruk for et avgrenset 
område, skal vedtas i kommunestyret og gir rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak.
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Rekkefølgebestemmelse Eksempel på rekkefølgebestemmelse i arealplan er at utbygging ikke kan skje før 
nødvendige tekniske anlegg (vei, vann, avløp) og skole, helse- og sosiale tjenester er 
etablert eller sikret. Kan også gjelde rekkefølgen på forskjellige tiltak og byggetrinn i et 
område.

Rikspolitiske bestemmelser (RPB) Erstattet av statlige planbestemmelser i lov av 2008.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) Erstattet av statlige planretningslinjer i lov av 2008.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Ved en risiko- og sårbarhetsanalyse kartlegges mulige farer og uønskede hendelser som 
analyseområdet kan være utsatt for.

Melding til Stortinget (Meld. St.) En rapport fra Norges regjering til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, 
eller drøfting av fremtidig politikk. En melding til Stortinget brukes når regjeringen 
vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarve-
dtak. Meldinger til Stortinget har ofte karakter av å være en rapport om arbeid som er 
gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk. Meldingene, og behandlin-
gen i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon til Stortinget. Før 1. 
oktober 2009 var melding til Stortinget kalt stortingsmelding (St.meld.).

SOSI SOSI-standarden omhandler teknikk for datadefinisjoner av geografisk informasjon, 
herunder standardiserte beskrivelser av geometri og topologi, datakvalitet, koordi-
natsystemer, metadata i form av informasjon om eier, opplesning på data, områdeav-
grensning osv. Den omfatter også konkrete databeskrivelser for ulike datatyper eller 
anvendelsesområder.

Statlig arealplan Staten kan i særlig tilfelle utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommu-
neplan. Staten skal kunne bruke dette virkemidlet når viktige statlige eller regionale 
utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunns-
messige hensyn tilsier det. Dette innebærer en vid skjønnsmessig adgang for staten til å 
utarbeide statlig plan.

Statlige planbestemmelser (SPR) Bestemmes av regjeringen og kan gjelde for hele landet eller for geografisk avgrensede 
områder av landet. Skiller seg fra planretningslinjer ved at de kan inneholde bestem-
melser som er direkte bindende for privatpersoner. Slik er de langt på vei en forskrift, 
og behandles på samme måte. Ble etter lov kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

Statlige planretningslinjer (SPB) Rettslig bindende bestemmelser fra regjeringen når det er nødvendig for å ivareta 
nasjonale eller regionale interesser. Ble etter gammel lov kalt rikspolitiske bestemmel-
ser, RPB.

TEK Se Byggteknisk forskrift

Tilsyn Myndighetene skal i henhold til plan- og bygningsloven føre tilsyn i byggesaker, kan 
være dokumenttilsyn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.

Tiltak Et fysisk prosjekt, for eksempel bolighus, veganlegg, vann og avløp.

Tiltakshaver Den som tiltaket uføres på vegne av (tidligere byggherre)

Universell utforming Finne løsninger som bedrer tilgjengeligheten for ulike grupper med funksjonsnedset-
telser

Utbygningsavtaler En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område som inngår i kommunens planmyndighet, og som gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan.
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