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Hva er tema?

AV/JMS/nov 2019

Nivå:
Retningslinjer -

programmer

Midlertidig 
båndlegging

Bindende 
arealplaner

Nasjonalt

• Nasjonale forventninger

• Statlige 
planretningslinjer

• Statlige plan-
bestemmelser • Statlig arealplan

Regionalt

• Regional planstrategi

• Regional plan og 
interkommunalt 
plansamarbeid

• Regional 
planbestemmelse

Lokalt

• Kommunal planstrategi 

• Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
kommunedelplan

(Inngår i bindende 
planer)

• Kommuneplanens 

arealdel

• Områderegulering

• Detaljregulering

Essens:
• «Vern og bruk»
• Sikre fellesgoder 

(allmenne interesser)
• Ivareta folkehelse
• Ivareta sikkerhet

• Alle gode hensyn kan 
ikke ivaretas samtidig!

• Synliggjør hva som er 
prioritert!

• Planlegging er 

avveiing av 

interesser!

AV/JMS/nov 2019

§ 3-1.Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan 

oppgavene kan løses 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 

kulturmiljøer 

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst-

og levekår i alle deler av landet 

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å 

forebygge kriminalitet 

g) ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede 

klimaendringer, herunder gjennom løsninger for energiforsyning, areal og transport 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø 

og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 

i) legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur. 

Planleggingen skal fremme helhet …..

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 

gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 

virkeområde.

Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat 

virksomhet i planområdet.
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Kommunalt selvstyre og handlingsrom …

AV/JMS/nov 2019

… innenfor rammene av lov, nasjonale interesser og vesentlige regionale 
interesser

Plan- og bygningsloven – vår viktigste demokratilov!

• Beslutninger om bruk og vern av arealressurser og om omfordeling av verdier under 
folkevalgt kontroll 

• Åpen prosess med medvirkning fra berørte og allmennheten i forkant av beslutningen 

• Lovens generelle krav:
• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 

berørte interesser og myndigheter (§ 1-1, fjerde ledd)
• Berørte offentlig organer har rett og plikt til å delta i planleggingen (§ 3-2)
• Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen 

skal påse at dette blir oppfylt. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever særlig tilrettelegging eller ikke er i stand til å 
delta direkte (§ 5-1)

• Kunngjøre igangsatt planarbeid – både målrettet og allment
• Høring og offentlig ettersyn av forslag, der dette er fastsatt (§ 5-2):

• Regional planstrategi, planprogram og regional plan

• Planprogram og planforslag til kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)

• Forslag til reguleringsplan (og forslag til planprogram for visse reguleringsplaner)

AV/JMS/nov 2019
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Roller og ansvar i arealplansystemet

AV/JMS/nov 2019

• Tredelt ansvar for planlegging etter pbl: Kommunestyret, regional 
planmyndighet og Kongen (§ 3-2)

• Kommunen er arealplanmyndighet og er delegert en myndighet til selv 
å vedta arealplaner (fra 1986) (§ 3-3)

• Vilkåret for dette er at nasjonale interesser blir ivaretatt (…. gi grunnlag 

for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet; 
§ 3-3, første ledd) 

• Staten har tre sikkerhetsventiler, dersom kommunen går ut over 
fullmakten sin:

1. Statlig arealplan (§ 6-4)

2. Innsigelse til arealplaner (§§ 5-4, 5-5, 5-6 og 5-7)

3. Oppheve eller endre arealplan etter «innkalling», uavhengig av 
innsigelse (§§ 11-16 og 12-14)

• Statlig planvedtak kan ikke påklages (?)

Statlig arealplan – ulike nivå

AV/JMS/nov 2019

• Departementet henstiller til kommunen om å utarbeide arealplan for 
statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak

• I prinsippet praksis i veg- og jernbaneplaner som går etter 
§ 3-7, tredje ledd. NB: Avklares med kommunen!

• Departementet overtar kommunestyrets myndighet, ved selv å utarbeide 
og vedta arealplan

• Kan skje når som helst i planprosessen – fra oppstart, underveis eller 
dersom kommunestyret ikke vil fatte planvedtak
• Skjæring i samarbeidet mellom statsetat og kommunen; tidsbruk utover 

det rimelige, uvilje til å utrede alternativ osv

• Kommunen kan be departementet overta planarbeidet
• Kommunestyret vil ikke ta ansvaret for å tilrettelegge for en statlig 

utbygging de ikke ser nytten av

• Kommunens rolle som berørt part blir tydelig

7

8



07.11.2019

5

Statlig arealplan – perspektiver

AV/JMS/nov 2019

• Økt bruk av statlig arealplan i samferdselsprosjektene?

• Varsla i NTP

• Veg- og jernbaneplaner over flere kommuner og fylker

• Omstridte, konfliktfulle osv prosjekter

• Intensjon om redusert tidsbruk (kortere planprosesser)

• Raskere beslutninger?

• Færre plantrinn («rett på reguleringsplan»)?

• Hvordan bør kommunene tilpasse seg dette, taktisk og strategisk?

• Rollen som premissleverandør 

• Rollen som ombud

• Være klar over bivirkninger ved innersvinger i prosessene

Innsigelsesinstituttet – ris bak speilet/sikkerhetsventil

• PBL av 1985: Kommunene kan egengodkjenne arealplaner, og 
regional/sentral stadfesting av arealplanvedtak opphører, dersom …..

• Innsigelse kommer inn som virkemiddel for å sikre at særlover og nasjonale og 
vesentlig regionale interesser blir ivaretatt. Prosessregler gitt i flere rundskriv.

• Særlovsbehandling integreres i planvedtaket – unntaksvis egen behandling etter 
sær-/sektorlov. 

• Hjemmel til statlige planvedtak, planretningslinjer og planbestemmelser innføres.

• Videreført i PBL 2008; regulert i egne paragrafer (kapittel 5 «Medvirkning»)
• Nytt rundskriv januar 2014

• Rettslig konsekvens: 
• Innsigelse løfter planmyndigheten fra kommunen til departementet (KMD)
• Departementets avgjørelse kan ikke påklages

AV/JMS/nov 2019
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Prinsipper i arealplanleggingen

AV/JMS/nov 2019

• I prinsippet samme virkemidler i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan: Sonering av arealer, kombinert med bestemmelser som 
gir rammer for bruk og vern av arealer

• Gjennomgående arealbruksformål og type hensynssone fra 
kommuneplanens arealdel til reguleringsplan
• Større adgang til å detaljere arealbruksformål og bestemmelser i 

reguleringsplan enn i kommuneplanens arealdel
• Ulik bruk av hensynssoner

• Åpenhet, medvirkning, samarbeid …

• Kommuneplanens arealdel rulleres og har begrenset rettsvirkning. 
• Forskrift som ikke kan påklages

• Reguleringsplan gjelder til den blir avløst av annen reguleringsplan
• Men kan bli lagt på is av nyere kommuneplanens arealdel
• Enkeltvedtak som kan påklages

Krav til dokumentasjon for arealplaner

Krav:

Regional plan Kommuneplan Område-

regulering

Detalj-

regulering

Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig
virkning

[Hvis vesentlig
virkning]

Planbeskrivelse Alle Alle Alle Alle

Konsekvens-

utredning

Hvis rammer / 
retningslinjer 
for framtidig 
utbygging

Hvis rammer / 
retningslinjer 
for framtidig 
utbygging

Hvis vesentlig
virkning …

Hvis vesentlig
virkning …

ROS-analyse Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Plankart (I hht standard) I hht standard I hht standard I hht standard

Samordning 

andre lover

NML KML, NML,
evt andre

KMN, NML,
evt andre

AV/JMS/nov 2019
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Kommuneplanens arealdel – prosess og oppgaver 

AV/JMS/nov 2019

Kommuneplanens arealdel, med 

konsekvensutredning

AV/JMS/nov 2019

Konsekvensutredning:

• Særskilt vurdering –
konsekvensutredning – av 
nye utbyggingsforslag (pbl §
4-2) – hver for seg og samlet

• Strategisk vurdering opp mot 
nasjonale og regionale 
retningslinjer og kommunens 
egne strategier

• Samlet vurdering av 
konsekvenser for miljø og 
samfunn 

• Vurderingene skal framgå av 
planforslaget og drøftes i 
saksframlegget 

• Kan erstatte utredningsplikt 
for etterfølgende 
reguleringsplaner

13
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Langsiktig planberedskap i kommunene

• Langsiktig kommunal arealpolitikk er nødvendig (herunder langsiktige 
vekstgrenser og forankring i samfunnsdelen)

• Arealavklaringer på minst kommunedelplan-/områderegulerings-nivå ut 
over beregnet vekstbehov
• Forutsigbarhet for offentlige og private investeringer

• Unngå «monopol» hos grunneiere/utbyggere

• Redusere behovet for «bit for bit» utbygging og «innspillbasert» kommuneplanlegging

• Forutsigbart for berørte myndigheter, men:

• Langsiktig planberedskap utfordres av statlige sektorinteresser og 
forvaltningspraksis 
• Styrer statlige sektorinteresser indirekte bokvalitet med en suboptimalisering av interesser (negativ 

samordning)?

Sogn og Fjordane_nov 2019/jms

Kommuneplanens arealdel – problemstillinger 

• Hvordan sikre sammenheng samfunnsdel – arealdel? 
• Boligbygging og befolkningsutvikling
• Næringsliv
• Institusjoner
• Infrastruktur

• Klargjøre vekststrategi i forkant eller holde det åpent?

• Innspillsbasert eller styrt planlegging?

• Hvordan vurdere og avgjøre innspill/revisjonsønsker?

• Hvordan finne et «balansert» detaljeringsnivå?
• Grunnlag for enkeltsaksbehandling
• Premisser for videre planlegging

• Arealreserver som gir (for)handlingsrom?

AV/JMS/nov 2019
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Reguleringsplaner: 

Muligheter, samarbeid og medvirkning

AV/JMS/nov 2019

Reguleringsplan – formelle rammer

AV/JMS/nov 2019

• En gitt meny av arealbruksformål med underformål:

1. Bebyggelse og anlegg

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3. Grønnstruktur

4. Forsvaret

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

• Hjemmel til bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre planen

• Muligheter og begrensninger, 14 punkt

• Eventuelle hensynssoner med tilhørende bestemmelser

• Prosesskrav ved oppstart og forberedelse til vedtak

• Dokumentasjonskrav – planbeskrivelse (alltid), konsekvensutredning 
(visse planer for utbygging) og ROS-analyse (for utbyggingsforslag)

• Klageadgang

• Tvangsmidler for gjennomføring

17
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Råd om reguleringsbestemmelser

• Spesifisert hjemmelsgrunnlag i pbl § 12-7, men det er ikke nødvendig å vise til 
hvert enkelt punkt

• Bestemmelsene er grunnlaget for gjennomføring av planen – tenk på 
byggesaksbehandler/byggeleder
• Krav som kan følges opp! (Stryk setninger med bør, så langs mulig ol)
• Ingen motstridende bestemmelser!
• Gjennomtenkte og realistiske rekkefølgekrav
• Robust plan som tåler endringer 

• Ikke fastsett flere detaljer enn nødvendig

• Men reguleringsplanen må løse alle konflikter – de kan ikke skyves over til byggesak!

• Ikke bestemmelser med krav som går ut over andre forskrifter (miljø, TEK 
innendørs) eller som er strengere enn det en særlovsbehandling ville ha gitt –
men mulig å utdype og konkretisere slike

• Ikke nødvendig å vedta Norges lover på nytt – de gjelder uansett

AV/JMS/nov 2019

§ 12-2 Områderegulering § 12-3 Detaljregulering

Primære formål
Områdeavklaringer av arealbruk, bruk 

og vern
Gjennomføring av utbyggingsprosjekter, 

tiltak og bruk/vern

Hvem kan 

utarbeide?

Primært kommunen. Kan utarbeides 
av andre myndigheter og private etter 
avtale og i samarbeid med kommunen

Kommunen. Private, tiltakshavere, 
organisasjoner og andre myndigheter har

rett til å fremme forslag

Formål og 

bestemmelser

I det vesentlig like.
Kan sette krav om detaljregulering og 

felles planlegging

I det vesentlig like (men ikke adgang til å 
stile krav om detaljregulering eller felles 

planlegging)

Tidsfrister Nei
Ja, når den fremmes som privat 

reguleringsplanforslag, jf § 12-11

”Holdbarhet” Til den avløses av ny plan

Kommunen skal ved byggesaksbehandling 
vurdere om private planer eldre enn 10 år 

er oppdatert. 

Tiltak etter planen er ikke private når offentlige 
interesser skal ivaretas og/eller skal 

gjennomføres på grunnlag av offentlige 
bevilgninger eller lån med offentlig garanti

Plangebyr Nei Ja, for private planer

AV/JMS/nov 2019
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Hvem utarbeider hvilke typer reguleringsplan?

Kommunen:

• Områderegulering utarbeidet av kommunen selv

• Detaljregulering utarbeidet av kommunen selv

• Områderegulering utarbeidet av private/offentlige aktører sammen med kommunen

• Detaljregulering utarbeidet av private/offentlige aktører sammen med kommunen

Andre offentlige aktører og private:

• Detaljregulering utarbeidet og sendt inn til behandling som privat reguleringsplan 
etter § 12-11

• Statlig eller regional myndighet kan «helt eller delvis» overta de oppgaver 
planadministrasjonen i kommunen har … med å utarbeide planforslag (generell 
hjemmel i § 3-7, 1. ledd; lite brukt)

• Myndighet med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan 
etter samråd med planmyndigheten fremme forslag til arealplan (spesiell hjemmel i 
§ 3-7, 3. ledd; mye brukt)

• Annen myndighet utarbeider planforslag i samråd med kommunen (for off tiltak)

AV/JMS/nov 2019

Virkemidler forbeholdt områderegulering

• Krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av 
tiltak, og retningslinjer for slik plan (§ 12-7 nr 11)

• Hensynsone etter § 11-8 e). Sone med krav om felles planlegging for flere 
eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt 
omforming og fornyelse

• Områderegulering behøver ikke angi utnyttelsesgrad dersom det er satt 
krav om detaljregulering for det aktuelle området 

– (Nasjonal produktspesifikasjon for plankart  Del 1 side 1-37+ spørsmål og svar)

AV/JMS/nov 2019
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Kommunedelplan eller områderegulering?

• Plansituasjon; hva skal styres, hvordan vil kommunen styre?

– By eller større tettsted

– Mindre tettsteder

– Omforming eller i hovedsak nybyggingsområder

• Hvem bærer kostnadene til planleggingen?

• Forutsigbarhet og rettssikkerhet for grunneiere og rettighetshavere: Best 

ivaretatt med en områdereguleringsplan

• Detaljeringsgrad, utredningskrav og kunnskap om planløsninger: Størst krav 

til en områdereguleringsplan 

• Mange har satset friskt på en områdereguleringsplan, men skiftet til 
kommunedelplan!

AV/JMS/nov 2019

Program- og oppstartfasen – kommunens ansvar og rolle

• Obligatorisk oppstartmøte når forslagsstiller er andre enn kommunen (privat, 
annen offentlig etat)
• Kommunen orienterer om overordna føringer, formidler forventninger til planløsninger
• Kommunen klargjør krav til prosess (politisk behandling ved oppstart?), medvirkning, 

dokumentasjon osv
• Kommunen avgjør om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning (KU)
• Egen forskrift om behandling av private forslag til detaljreguleringsplan: 

• Skal utarbeide et planinitiativ med beskrivelse av planlagt tiltak, konsekvenser, prosess …

• Kommunen kan i/like etter møtet beslutte at initiativet stoppes; forslagsstiller kan da ikke varsle 
planoppstart. Forslagsstiller kan kreve avslaget forelagt kommunestyret for endelig avgjørelse

• Forslagsstiller kunngjør og varsler

• Dersom KU skal vurderes (forskriften §§ 8, 9, 10 og vedlegg II):
• Ansvarlig myndighet (= planmyndigheten) skal tidligst mulig ta stilling til om reguleringsplanen 

faller inn under forskriften (dvs har vesentlige virkninger) (§ 11)
• Avgjørelsen baseres på tiltakshavers opplysninger (NB: § 9), foreliggende og kjent kunnskap og 

evt opplysninger fra berørte myndigheter
• Kommunens beslutning skal begrunnes. Begrunnelsen skal framgå av kunngjøring av 

planoppstart og ved høring og offentlig ettersyn av planen (forskr § 11, 3. ledd)

• Hvis KU: Forslagsstiller utarbeider og hører forslag til planprogram

AV/JMS/nov 2019
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Planprogram for utredningspliktig reguleringsplan

AV/JMS/nov 2019

• Innholdskrav etter KU-forskriften:

• Redegjøre for formålet med planen

• Redegjøre for problemstillinger, herunder utredningsbehov – forskriften § 21 
kan brukes som støtte (men ikke mal)

• Omtale relevante og realistiske alternativer

• Redegjøre for planprosess (frister, medvirkning mm)

• Høring og offentlig ettersyn – regionale myndigheter skal påpeke mulig 
konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn

• Fastsettes av planmyndigheten, normalt innen 10 uker etter uttalefristen

• Kommunen kan stanse plansaken ved ikke å fastsette planprogrammet. 
Avgjørelsen skal begrunnes.

• Fastsatt program sendes dem som har uttalt seg

Om behandling av privat forslag til reguleringsplan

§ 12-3. Detaljregulering

Rettighet for private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter til å fremme forslag til 

detaljregulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens 

behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private 

forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og 

foreliggende områdereguleringer.  Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. [ikke sitat]

§ 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag

Kommunen skal snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med 

forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme 

alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, 

skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommune-

planens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. [ikke sitat]

Presisering i forskrift (2018):

Planforslaget skal tilfredsstille de generelle kravene i loven og plankartforskriften. Kommunen 
kan presisere ytterligere krav til fremstilling og innhold. Slike krav skal fremgå av en nærmere 
spesifikasjon, som forslagsstiller skal gjøres kjent med seinest i oppstartmøtet. 12-ukersfristen er 
knyttet til kvalitet «i henhold til». Regler om tilbakebetaling av gebyr.

AV/JMS/nov 2019
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Hvorfor samarbeid om områderegulering 

• Kommunal planstrategi eller kommuneplanen forutsetter 
områdereguleringsplan som kommunen kanskje ikke har kapasitet til

• Behov for områdeavklaringer i samarbeid med grunneiere og 
utbyggere innenfor et større område

• Private dekker kostnadene til planarbeidet

• Kommunens gjenytelse er forutsigbare rammer gjennom 
områderegulering. 
• Områdeløsninger som ofte er nødvendig for utbygging

AV/JMS/nov 2019

Når kommunen og private samarbeider om 

områderegulering

• Kommunen styrer planarbeidet

• Private sender ikke inn forslag til 1.-gangsbehandling selv om de betaler og 
utfører planarbeidet

• Reglene om private planer i § 12-11 kommer ikke til anvendelse

• Kommunens administrasjon legger saken fram til 1.-gangsbehandling når 
planen anses god nok

• Private utarbeider planforslag med nødvendige utredninger og 
illustrasjoner fram til høring og offentlig ettersyn (Planjuss nr. 1/2012)

• Dekker prosesskostnader (møter); kan bistå kommunen i saksbehandlingen

• Behov for skriftlig avtale?
o Avhengig av mange og små eiere eller en eller få store eiere
o Samarbeidet er basert på tillit
o Ikke et ord om gjennomføring av planen! Da kreves utbyggingsavtale

AV/JMS/nov 2019
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Forutsetninger for samarbeid og en god prosess

• Politisk forankring 

• Tillit mellom utbyggere som finansierer planarbeidet og kommunens 
administrasjon

• Plankonsulent som skjønner hva slags planprosess dette er – må 
oppfatte både kommunen og betalende utbygger som 
oppdragsgiver:

AV/JMS/nov 2019

Fokus på 
samfunnsperspektivet

Fokus på 
tiltaket/prosjektet

Digitale verktøy i planprosessen

• «Lavterskeltilbud» for å gi uttalelse 

• Effektivt arbeid med innspill til 
planforslag (høringsuttalelser)

• Utfordring for kommunearkivet …

AV/JMS/nov 2019

• Kartportal for innsyn i kunnskapsgrunnlag 
og alternativ underveis:
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Samarbeid (”innenfor”) – medvirkning (”utenfor”)
- men beslutningsretten ligger i kommunestyret

Kommunen

Utbygger/ 
grunneiere

Myndigheter med 
innsigelses-
kompetanse

Befolkning

Naboer

Andre 
myndig-

heter

Interesse-
grupper
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Vedtaksfasen – kommunens ansvar og rolle

• Kommunen vurderer om planforslaget er «godt nok» til at det kan tas til 
behandling
• Ofte kilde til uenighet – forebygges ved tydelige krav og forventninger fra starten av
• Spesielle frister og prosedyrer for private reguleringsplanforslag 
• Ingen spesielle krav til politisk behandling på veg til kommunestyret, men innstilling 

fra planutvalg er vanlig

• Vedtak av «mindre reguleringsplaner» i samsvar med fersk kommuneplan kan 
delegeres

• Planvedtak skal kunngjøres, også med orientering om klageadgangen

• Ingen ekstern legalitetskontroll med planvedtak, men en berørt part kan 
påberope seg ugyldig vedtak ved feil lovanvendelse eller avvik fra lov/forskrift

AV/JMS/nov 2019
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Oppsummerende momenter

• Valget mellom detaljregulering og områderegulering gir seg ofte selv ut fra 
plansituasjon (f eks gjennomføringshorisont)

• Områderegulering er ressurskrevende! 

• Fortsatt både behov for og anledning til å bruke både kommunedelplan og 
områderegulering som plantype

• Styring av private planinitiativ: 
o Alle krav må formidles tidlig (utredninger, standarder, forventet leveranse)
o Rett kompetanse? 
o Gjennomføringsspørsmål
o Bistand til saksbehandling?

• Unngå for mange ledd i planleggingen
o Tenk enkelt: Ikke fastsett flere detaljer enn nødvending!
o Krever vi detaljregulering kun for å få inn plangebyret?
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Kommunens arealplanmyndighet i praksis

• Kommunestyret har et helhetsansvar i arealplanleggingen – skal avveie både lokale, 
vesentlig regionale og nasjonale hensyn og interesser.

• Kommunen må synliggjøre hvordan lokale interesser er avveid mot nasjonale og 
vesentlig regionale hensyn.

• Ved å ta helhetsansvaret kan kommunen utvikle et lokalt handlingsrom i 
arealplanleggingen til beste for lokalsamfunnet.

Til diskusjon:

• Hvordan ivaretar kommunestyret sin rolle som arealplanmyndighet? Tas de 
vanskelige valgene? (Eventuelt: Vi overlater til fylkesmannen å si nei)

• Hva kan være en god arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon? 

• Hvordan sikres innbyggerdialogen?

• Har kommunen gode rutiner for å møte private forslagsstillere?

• Hvordan sikrer vi effektive planprosesser og kvalitet i reguleringsplanene?

• Når og hvordan bør det samarbeides med berørte myndigheter?
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