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Historisk utvikling – planleggingens
rolle

• Magnus Lagabøtters bylov fra 1276:
• Regler om gatebredder, torg og plassering av enkelte 

funksjoner

• Byplaner på 1600 og 1700 tallet (Oslo, Trondheim, 
Kristiansand):
• Rutenett med brede gater etter ideal fra renessansen

• Bygningslover i de største byene fra tidlig 1800

• Lov om bygningsvesen fra 1845

• Murtvang i alle byer i 1896 pga bybranner
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Historisk utvikling

• Hagebyer (Ebenezer Howard 1898)

• Ny bygningslov i 1924 - bygningsråd med halvparten 
valgt av bystyret

• Brente steders regulering
• 27 byer brent ned under krigen

• Framvekst av oversiktsplanlegging i de store byene
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Historisk utvikling

Keynes (1883-1946):

• Planøkonomi

• Nasjonalt marked

• Samfunnet i fokus

• Kommunen som samfunnsbygger

• Økonomisk planlegging - bygging av velferdsstaten

• Områdeplanlegging i 1946 – styrke distriktene

• Utbyggingsavdelinger

• Distriktenes Utbyggingsfond i 1960
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Kommunalt hamskifte

• Fra 1960 tallet ble kommunene viktige for å bygge 
velferdsstaten
• Kommunesammenslåinger – Scheikomiteen;  fra 744 til 454 

kommuner i 1967

• Bygningslov i 1965
• Fysisk planlegging

• Gjelde i alle kommuner

• Oversiktsplanlegging

• Forsterket politisk styring (bare de politisk valgte hadde 
stemmerett)
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Plan- og bygningsloven 1985

• Fra fysisk planlegging til omfattende 
samfunnsplanlegging og sterkere offentlig styring

• Fra generalplan til kommuneplan

• Kopling plan og handling (handlingsprogram)

• Sektorovergripende, plan for samfunnet og kommunen 
som organisasjon

• Fokus på miljø, distriktshensyn, medvirkning og 
tydeligere politisk styring

• Ny lov i 2009 – krav om samarbeid mellom 
forvaltningsnivå, sektorer og private interesser
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Fra governing til governance

Fra Keynes til Milton Friedman (1912-2006):

• Capitalism and Freedom

• Markedets usynlige hånd

• Globalt marked

• Individet i fokus

• Kommunen som serviceorgan

Skyldtes økte offentlige oppgaver og økonomisk krise –
overlate mer til markedet

• «Edrebølgen» gjør at dette på nytt er svært aktuelt
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Fra governing til governance

• Fra hierarki til horisontal

• Fra fordeling til marked

• Fra formalmakt til nettverk

Kilde: Pierre, J og Peters, G (2002):

"Governance, Politics and the State"
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Økonomiske utfordringer har ført til 
nye virkemidler

• Involvere private aktører og organisasjoner i levering av 
offentlig service

• Innføring av tankegangen fra privat sektors organisering 
og styring til offentlig sektor. Skille mellom offentlig og 
privat blir uklart

• Tvil om legitimasjonen bak offentlig produksjon av 
service – tregt byråkrati gir åpning for andre løsninger

Kilde: Pierre, J og Peter, G (2002)



10

Samhandling offentlig og privat
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Deltakelsestrappen
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Dialog

Dialog er en gjensidig åpen utveksling av synspunkter og 
ideer mellom to eller flere hvor partene genuint forsøker å 
sette seg inn i hverandres situasjon for å forstå hverandre 
og dermed oppnå mer kunnskap og innsikt til både 
forståelse av de andre og seg selv – lytte er like viktig som 
å snakke.
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Medvirkning - huskeregler

1. Hvorfor medvirkning?

2. Hvem skal delta?

3. Når skal dette skje?

4. Hvor skal dette skje?

5. Hva skal være kommunens rolle?
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Evaluering av plan- og bygningsloven 
(2018)

• Plan- og bygningsloven har i hovedsak høy legitimitet. 
Rammeverk som gir en god balanse mellom nøkkelaktører, 
offentlige formål og private interesser. Samfunnsplanlegging 
og det strategiske perspektivet er styrket

• Svakheter:
• Boligsosiale formål for lite sikret
• Hensynet til klima og naturmangfold ikke sikret godt nok
• Mangler på akkumulerte konsekvenser av arealpolitikk
• Mangelfull kopling KVU, store lokaliseringer
• Mangler prinsipper og system for å beregne og fordele planskapte 

verdier
• Trenger flere verktøy for at kommunene som folkevalgte organ 

skal kunne ta strategiske grep i planleggingen



Kristin Gustavsen
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Hva betyr dette for planleggernes 
rolle?

• For planleggerne i kommunen?

• For konsulentene?

• For planleggerne i den regionale stat?
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Utfordringer i planprosessene

• Raskere samfunnsutvikling – konsekvenser 
overordnete planer
• Mer strategiske og overordnet fokus

• Tydelige intensjoner – mindre detaljer

• Bred politisk forankring er avgjørende

• Det er i hovedsak private aktører som skal investere 
og gjennomføre
• Mindre geografilojalitet – må skape interesse for å satse

• Investorene bør involveres i overordnede planprosesser –
skape forståelse og forpliktelse
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Utfordringer i planprosessene

• Silotenkingen på alle nivå
• Sterke sektorinteresser – hvordan ivareta helhet?

• Hvordan involvere naboer og andre interessenter?
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Kommunalt perspektiv

• Samfunnsutvikler: Stimulere til ønsket utvikling av 
lokalsamfunnet.

• Planmyndighet: Godkjenne innkomne planforslag

• Hvordan håndtere begge rollene?

• Organisering

• Roller i planprosessen
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Konsekvenser for planleggingen

• Kommunen bør få en mer aktiv veilederrolle – fokus 
gode prosesser
• jfr Børrud og Røsnes (2016)

• Kompetanse på begge sider – respekt for hverandres roller

• Fokus på intensjon med overordnet plan – vurdere konkret

• Større fokus på planer som er gjennomførbare
• Kommunen er opptatt av at intensjonene i planene kan og 

vil bli gjennomført

• Investor er opptatt av at planen skaper merverdi 

• Merverdi ifht risiko
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Visjon
Interessen
t-analyse

Organisering
Prinsipper for 
gjennomføring

Planprosess
Plan for 

gjennomføring

Planprosess - prinsipielt



Myndigheter

Felles møte

Grunneiere

Felles møte

Individuelle 
møter

Utviklere og 
utbyggere

Felles møte

Individuelle 
møter

Beboere/

Velforening

Felles møte



24

Perspektiv fra konsulenten

• Rådgiverrollen overfor oppdragsgiver

• Fokus på gode prosesser og aktiv samhandling

• Avklare de ulike interessene i prosjektet først

• Avklare viktige rammebetingelser
• Hva kan og bør utfordres?

• Konseptutvikling – tidlig involvering og felles utvikling
• Med oppdragsgiver

• Med planmyndigheten

• Med andre viktige interesser
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Forhandlingsplanlegging

Forhandlinger (definisjon):

«Forhandlinger er en frivillig prosess for konfliktløsning, 
hvor berørte parter i fellesskap prøver å finne fram til en 
avtale som alle parter er enige om og vil respektere i 
ettertid.»

«En mekler er nøytral og kan hjelpe partene til å definere 
rammer for forhandlinger, bistå i saksbehandlingen og 
medvirke til løsning og avtaleformulering.»

Kilde: Cormick, 1985:4 etter Jensen, 1987 i Medalen mfl 2000
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Når er forhandlinger aktuelt?
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Prinsippforhandlinger

• Skille mellom sak og person

• Fokuser på interesser, ikke posisjoner

• Skap muligheter for gjensidige fordeler

• Krev bruk av objektive kriterier

Kilde: Fisher, Uri og Patton, Fra nei til ja, 1992
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Transformasjonsprosjekter – særlige 
utfordringer

• Komplisert eiendomsstruktur

• Avhengig av helhetlige løsninger – på tvers av 
eksisterende eiendomsgrenser

• Det er etablert aktivitet (bolig eller næring med 
kontantstrøm)

• Mange ulike og sterke interesser (naboer, velforeninger 
mv)

• Sektorinteresser regionalt og lokalt

• Politiske interesser

• Media
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Veksten skjer i og rundt de store byene

I de senere årene har omtrent

• 1/3 av befolkningsveksten skjedd i Oslo, Bergen, 
Stavanger og Trondheim

• 1/3 i randkommunene til de fire storbyene

• 1/3 i resten av landet, det meste i og rundt byregionene
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Hvorfor skjer dette?

•Byregionene er økonomiske vekstdrivere

•Tiltrekker høyt utdannet arbeidskraft

•Har konkurransedyktige og spesialiserte virksomheter – Gir 
grunnlag for nye næringer

•Har høyere utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljø

•Befolkningstetthet og klar senterstruktur

•God infrastruktur – regionforstørring øker byområdet

•Tunge trender i hele den vestlige verden

•Fremtidig vekst i Norge er avhengig av vellykket byvekst



Særlig krevende å utvikle sentrum

• Sett fra gårdeier og investor
Forskjell i motivasjon/interesse for utvikling
Risiko i fht myndighet og marked
Plan uten økonomi- og gjennomføringsfokus
Store kostnader før inntektene kommer
Hvordan skape merverdi? 

• Sett fra planmyndigheten
Helhetlig utvikling – helst kvartalsvis
Store planfaglige ambisjoner
Stramme rammer i overordnet plan
Oppgradering infrastruktur – sikre bidrag fra utbyggerne



Alternative strategier i kvartalsutvikling

1. Oppkjøpsstrategi

Stor aktør som evner å kjøpe opp områder

Spillsituasjon – den siste eiendommen kan bli kostbar

2. Samarbeidsstrategi

Samarbeid mellom gårdeiere hvor det er 
utviklingspotensiale

Naturlig avgrensning for å sikre gjennomførbarhet

Kommunen ta initiativ – pådriver?



Viktige prinsipper i samarbeidet

• Avtale samarbeidet før planprosessen starter

• Alle m2 bør være like viktige - uavhengig av 
framtidig formål

• Planen må skape merverdi – dagens verdi er
basis

• Tomtestørrelse eller takst som basis

• Avtale bla hvordan en skal fordele merverdi og 
fordele kostnader



Samarbeidsmodeller

• Samarbeidsavtale
• Særlig dersom det er en stor/dominerende aktør

• Utviklingsselskap
• Forpliktende samarbeid organisert som AS
• Ikke overføre eiendom før utbygging
• Forpliktelse til salg basert på inngangsverdi –

merverdi fordeles etter eiersits
• Kan gjøre som til et utbyggingsselskap
• Aksjene kan omsettes – få inn andre aktører
• Kjøpesentertenking



35

Kvartal 2 i Kristiansand

Bakgrunn:

• Initiativtaker Gårdeierne

• Ønsker å utvikle 
Kvadraturen med bolig og 
næring

• Bevaringsverdig bebyggelse 
i deler av kvartalet

• Stramme begrensninger på 
høyde, formål mv
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Prosess

• Samtaler med alle gårdeierne i kvartalet og 
andre viktige interessenter
• Hvor er det interesse – og mulighet – for utvikling

• Etablerte et utviklingsselskap AS av eierne med 
utviklingseiendommer
• Takserte ut fra dagens plan – grunnlag aksjesits

• Ekstern profesjonell styreleder

• Selskapet utarbeidet plan – krevende prosess
• Selskapet ansvarlig for dialog med naboer, andre 

interessenter og kommunen
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Utfordringer i reguleringsprosessen

• Vurdering av verdi i dag – må sannsynliggjøre 
merverdi for å sette i gang

• Krever økt volum – utnytte rammene i 
kommunedelplanen maksimalt

• Forholdet til verneverdig bebyggelse
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Vedtatt reguleringsplan for Kvartal 2
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1. etasje
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Gode overganger
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Felles uteareal
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Erfaringer

Selskapsmodellen fungerte godt

Skape større verdier gjennom plan

• Krever høy utnyttelse for å lykkes

Vern av gammel bebyggelse

Utnytte høydene

Bruk av taket

Parkering for butikk

God overgang mot verneverdig bebyggelse

Mulighet for etappevis utbygging
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Transformasjon Mandal
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Utgangspunkt

• Område tett på sentrum – kommunalt ønske om 
transformasjon

• Komplisert eiendomsstruktur, privat og 
kommunal

• Blanding av livskraftige bedrifter, nedslitte 
bygninger og noe bolig

• Meget kritisk holdning til kommunen

• Kommunen etablerte eiendomsselskap – kjøpte 
tomt for kulturhus – incitament for utvikling av 
området
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Alternativ strategi

• Kommunen så behov for en effektiv prosess. 
• Ekstern prosessledelse fra første stund i 

planprosessen
• Kartlegge eierinteresser 
• Stedsanalyse og bygningsmessig tilstand
• Etablere dialog og tillit med eierne

• Avklare overordnet mulighetsrom som grunnlag for 
reguleringsplanprosessen

• Åpen og involverende reguleringsplanprosess
• Naboer og andre interessenter med i i hele prosessen

• Infrastrukturbidrag fastsatt før planarbeidet startet
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Differensiering av områdene

• Virksomheter som ønsker å forbli i området –
trygghet og videre utvikling

• Virksomheter som ønsker å forbli – framtidig 
fleksibilitet

• Områder som bør utbygges med nye og 
sentrumsnære funksjoner

• Grunnlag for å sette i gang 
reguleringsprosessen

• Forhandle utbyggingsavtale – alle eierne
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Videre strategi

Detaljert plan for områder som er særlig viktige å 
styre

Buen og broa (godkjent forprosjekt)

Gir rammer og fleksibilitet for resten av området

Synliggjør verdipotensialet for investor

Sikkerhet for utviklingsmulighetene

Fleksibilitet til optimalisering av løsning
Grunnlag for å invitere inn investorer 

Salgsinntekten skal delfinansiere kulturhuset
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Justering reguleringsplan Buen
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Sterk motstand mot bro før ny plan vedtatt

• Underskriftsaksjon mot g/s bro over elva
• 60 % mot bro

• Rett før valget

• Strategi
• Parallelloppdrag 

• Presentasjon på stort folkemøte – snudde 
stemningen

• Planen vedtatt med 1 stemmes overvekt
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Strategi

• Krevende finansmarked
• Vanskelig å selge tomt, men gunstig å bygge
• Buen skal delfinansieres av tomtesalg – netto 

differanse byggekost og salg er viktigst
• Sonderte markedet – gikk deretter ut i en kombinert 

prosess med flere muligheter
• Salg tomtene (unntatt der Buen skal stå)
• Bygging av Buen
• Åpne for OPS løsning Buen
• Sale – leaseback hotell

• Skapte interesse og konkurranse
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Overordnet avtale om kjøp og byggeoppdrag

• Byggeoppdraget til AF Kruse Smith & BRG

• Utviklingsarbeidet til Malmø Utvikling AS

• Rammeavtale mellom Mandal kommune, Halse 
Eiendom, AF’et og Malmø Utvikling AS regulerte 
alle viktige forhold

• Kontaktutvalg for oppfølging av avtalen

• Samspillmodell for bygging – basert på forprosjektet

• Egen konkurranse om bygging av broa

• Konflikt om økonomi – pris fra AF’et
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Slik er det blitt
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Strategi for å få hotell

• Avtalen med Malmø Utvikling inklusiv realisere 
hotell

• Satt frister de ikke klarte å holde

• Halse Eiendom fikk i oppdrag å gå ut i ny prosess

• Investorsøk

• Opsjonsavtale inngått april 2017

• Ny detaljreguleringsplan og kjøpekontrakt vedtatt 
07.12.2017

• Bygging ble igangsatt 02.01.2018 – ferdig mai 2019
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Oppsummering

• Krevende byutvikling forutsetter gode prosesser
• Mot oppdragsgiver, planmyndighet, naboer og andre 

interessenter

• Prosjektene må utvikles i dialog med planmyndigheten

• Uavhengig prosessledelse er avgjørende

• Planmyndigheten må også utfordres
• Forutsigbarhet og fleksibilitet

• Utearealkrav og parkering

• Forpliktende involvering



Tangen i Kristiansand
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Tangen i Kristiansand

• Tidligere søppelfyllplass og gassverktomt

• Nedslitt område – «uslipt juvel» - område med stort 
potensiale

• 140 da 

• Ca 20 grunneiere og festere

• Kommunalt initiativ på begynnelsen av 1990 tallet
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Nå snart ferdig utbygget

•800 boliger

•Stor ny videregående skole

•40.000 m2 næring

•Aquarama – offentlig privat samarbeid om bad og 
idrettshall. I tillegg kontor og byens største hotell

•Byens mest attraktive boområde

•Bystranda og store friområder
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Organisering

• Kommunen tok initiativet til at private grunneiere og festere skulle 
organisere seg.

• Etablerte Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS)

• Samarbeidet med kommunen om å lage reguleringsplan. Vedtatt i 
2002

• Engasjerte felles prosjektkoordinator til å lede prosessen

• Delta kostnadene 50/50

• Alle private aktører var koordinert i planprosessen

• TUAS avtalte rett til å kjøpe kommunal eiendom til takst – basert på 
godkjent reguleringsplan 
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Organisering

•TUAS kjøpte kommunal eiendom etter at reguleringsplanen var 
godkjent

•TUAS omgjort til utbyggingsselskap - inngikk avtale om å bygge ut 
infrastrukturen pva kommunen

•Anleggsbidragsmodell – mva refusjon

•Basert på m2 pris på ca kr. 1.000 i 2004

•Avtale med alle aktørene på Tangen

•Infrastrukturen er bygget ut innenfor de gitte rammene



Slik er det blitt


