
EVAPLAN  

– evaluering av plan – og bygningsloven 

Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet  



EVAPLAN – evaluering 2014-2018 

• Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd 

• Ledet fra NIBR/Oslo Met, prosjektleder Gro Sandkjær Hanssen, i samarbeid 
med UiT, NORUT, NMBU, INN, TØI 

• Tverrfaglig team -17 forskere  + 4 utenlandske forskere 

• Survey til planansvarlige (200) og ordførere (90) 

• Plusss dokumentanalyser, juridisk analyse 

• Case-studier (9 kommuner) 

• Intervju med alle viktige brukergrupper / involverte 

• Resultat: To bøker (Hanssen & Aarsæther red 2018 a, b) pluss to 
pensumbøker («Plan – og bygningsrett», «Plan og samfunn») 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Evaluering - ut fra intensjoner bak lovendringa i 2008 

• En felles arena for sektorer og interesser: hvor kartlegging 
og avveining mellom hensyn skal skje 

• Ambisjoner om samordning og helhetsvurderinger - et 
konsistent plansystem 

• Bærekraftig utvikling inn i formålsparagrafen 

• «Planideologi»: Utvikling skal skje gjennom plan – ikke ved 
frittstående enkeltavgjørelser 

• Lokalt demokrati: Planlegging ledet av folkevalgte 
forsamlinger (+ medvirkning fra borgerne) 

• Balansere lokaldemokratiet mot nasjonalt demokrati – og 
mot private interesser i lokalsamfunnet 

• Forene samfunnsplanlegging og arealplanlegging  

• Fleksibilitet, effektivitet, enkel å bruke plansystemet 

 

 

 
 PBL: Sektorovergripende og sektornøytral 



Resultat (1). Generell høy legitimitet for pbl 

• Plan- og bygningsloven (2008) har i hovedsak høy legitimitet  

 

• Vurderes som godt balansert med hensyn til rammer for 
nøkkelaktører 

 

• «Ikke loven det er noe feil med, men praksisen i min kommune» 

 



(2) Areal og samfunn – samtenking er blitt bedre, men... 

URBS = den fysiske byen 

 

CIVITAS = bysamfunnet 
 
 



 "URBS" og "CIVITAS" må i større grad forenes 

 
• Loven er tuftet på en arv fra da plan-legging = 

arealplanlegging/fysisk planlegging 
 
• Samfunnsplanleggingen er blitt styrket – både i 

loven og i praksis er «civitas» i fokus 
• Skjedd lovutvikling for mange samfunnshensyn, 

som naturmangfold, folkehelse, klima.  
• Mange av disse samfunnshensynene ble nedfelt i 

pbl (2008), og integreres i kommunenes planlegging 

 
• Likevel planinstrumentene må utvikles for å 

sikre bedre koblinger mellom arealplanlegging 
og samfunnsplanlegging 

 
 

Sentrums-
formål 

arealformålene i 
arealdelen bør 

kunne kombineres 

Innføre 
planbestemmelser 

som tillater 
prosesskrav 

(deltakelse i senere 
faser av prosjektet) 



 (3)  En strategisk vending: planer som lokaldemokratiets  
  redskap 

• Den strategiske vendingen som 
loven legger opp til – er blitt tydelig 

• Planstrategien har fått fotfeste  

  (3. generasjon på gang i 2019-20) 

• Samfunnsdelen fungerer mer 
strategisk 

• Områderegulering brukes strategisk 

• Men behov for å styrke folkevalgte 
organs evne til å ta strategiske grep 
i planleggingen 

 

 

 



  «Arealstrategi» – foreslått av planovutvalget – men ble borte i 
lovprosessens siste fase 

Kommuneplanenes samfunnsdel bør styrkes 
som strategisk instrument gjennom å 
inneholde en steds- eller byutviklingsstrategi 
– hvor viktige prinsipper nedfelles  



 4. PBL som felles arena 

• Pbl (2008) er langt på vei blitt en felles arena i flernivådemokratiet. Nasjonale 
forventninger (2011,2015,2019) viser politikkens betydning 

 

• MEN: Flere sektorlover og tidligfaseutredningssystem må kobles på pbl (KVU/KS1, 
Sykehusbygg, energiloven) 

• Svært varierende koplingsmekanismer mellom 22 aktuelle særlover og PBL 

 

• MEN: De regionale planinstrumentene må styrkes som samordningsmekanisme – 
for at planlegging skal fungere som felles arena 

 



Byvekstavtalene må fungere som gjennomføringsinstrument til den 
regionale planen – sikre samordning og åpenhetskrav 

STATLIG 

          Byvekstavtaler   



 (5) Behov for flere instrumenter for å sikre sosial bærekraftig 
 utvikling 

• Planleggingen etter pbl (2008) skal aktivt motvirke sosial ulikhet i 
helse og i boforhold – 

•  og sikre et bredt demokratisk engasjement, for å fremme en mer 
sosialt bærekraftig utvikling. 

• Kommunene må mer systematisk  sikre medvirkning – og dermed 
kanalisering av en større bredde av lokalsamfunnets behov, 
preferanser og erfaringer inn i sin planlegging  

• Bedre virkemidler for å ta sterkere boligpolitiske grep 



(6) Behov for et grønt skifte. Bærekraft.  

• Som en nøytral prosesslov, indikerer funnene våre at pbl (2008) ikke i 
tilstrekkelig grad sikrer klima og naturmangfold i lokale planpraksiser.  

 
• Hensynet til framtidige generasjoner tilsier at den miljømessige 

bærekraften må sikres bedre; gjennom at bedre redskap for 
klimapolitikken og naturmangfold integreres i pbl (2008).  

 
• Loven sikrer heller ikke et godt nok system for å fange akkumulerte 

konsekvenser av arealpolitikken for klimagassutslipp, kulturverdier og 
naturmangfold.  

 
• Tre veier: (1) styrke plansporet,  (2) øke rettsvernet og (3) innføre 

uavhengige kontrollorganer i miljøforvaltningen 
 



 (7)Kompetanse og kapasitet  
 By og land 

«det skorter på kapasitet til å gjøre en 
jobb. Jeg tror i alle fall administrasjonen 
ser at planer er et godt styringsverktøy, 
men det har jo vært sagt mange ganger i 
møte med oss; «vi har ikke kapasitet til 
det» (fylkesmannsembete) 

«fra det å ha planene på plass og det 
ser fint ut, til at det blir et politisk 
styringssystem der er det, det er to 
forskjellige ting» (fylkesmannsembete) 



Utnytte planstrategien 2019-2020 

 

• Plansystemet og planlegging ER komplisert og kompetansekrevende 

• Derfor: Benytt den enklest mulige inngangen for å få med (nye) 
folkevalgte, næringsliv, eiere og sivilsamfunn 

• Det forutsetter lederskap (ordf., rådm, plansjef) og kommunikasjon 

• Planstrategiarbeidet ideelt for små kommunar 

• Pbl som virkemiddel for å skape bærekraftig levbarhet – i heile landet  



Nytt program for planforsking 2020- 2023 

• Forskningsrådet har lyst ut nytt planforskingsprogram (frist 10-04) 

• Skal vere samarbeidsprosjekt mellom forskingsmiljø og praksisfeltet  
(kommunar, fylkeskommunar, regional stat) 

• Håp om at dette vil gi gode problemstillingar, ny kunnskap 

• Særleg behov – etter mitt syn – for meir kunnskap om korleis små 
kommunar taklar planutfordringane 


