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AREALPLANER – EN GJENNOMGANG

Planprosessen

• Hva skjer?

• Når?

• Hvordan?

Plan- og 

bygningsloven, 

hva står det 

der?

Plansystemet og 

plantyper



PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
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…HVA STÅR DET DER?



LOVENS FORMÅL (§ 1-1)

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.

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 løsninger, 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.
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OPPGAVER OG HENSYN (§ 3-1)

Planer etter loven skal:

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, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv
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PLANMYNDIGHETEN

• Statlig

• Regional

• Kommunal
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RESTEN ER PROSESSREGLER
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(For det meste)



EN PLAN MÅ SÆRLIG TA HENSYN TIL:

• Medvirkning

• Nasjonale forventninger og retningslinjer

• Regionale planer

• Tilstrekkelig utredning
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DETTE BETYR AT:

• Loven har mange prosessregler og fremhever ulike hensyn

• Loven sier ingenting om hva områder skal reguleres til 

• Alle har rett til å bli hørt

• Ingen har rett til å få gjennomslag for sitt syn

• Arealdisponering bestemmes av kommunens frie skjønn

• Innenfor rammen av saklighet og forsvarlighet
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PLANSYSTEMET OG PLANTYPER
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PLANSYSTEMET

KOMMUNEPLANNIVÅ

REGULERINGSNIVÅ



EN AREALPLAN BESTÅR AV:

• Kart

• Bestemmelser

• Planbeskrivelse

• Annen grunnlagsdokumentasjon
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Gjelder for hele kommunen

Grov, overordnet

Angir nye byggeområder

Kan være grunnlag for gjennomføring

Rettsvirkning for nye byggetiltak og endret arealbruk / bruksendringer

Ikke klagerett

Ikke grunnlag for ekspropriasjon

Ikke krav om individuell varsling
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DETTE BETYR AT:

Grunneiere må følge med!

Gislink kartportal: http://www.kartportal.no/
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http://www.kartportal.no/
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REGULERINGSNIVÅ

OMRÅDEPLAN BØRSA
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REGULERINGSNIVÅ

OMRÅDEPLAN BØRSA
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DETALJREGULERINGSPLAN

ØVRE FJELLHAUGVEGEN



Mer detaljert

Grunnlag for gjennomføring

Grunnlag for innløsning og ekspropriasjon

Rettsvirkning for nye byggetiltak og endret arealbruk / bruksendringer

Klagerett

Krav om særskilt varsling  

Hvem som helst kan fremme forslag til reguleringsplan

REGULERINGSPLAN

25



PLANPROSESSEN
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HVA SKJER?

NÅR?

HVORDAN?



PLANPROSESSEN
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Oppstart

Planprogram

Utarbeiding

Høring og offentlig ettersyn

Sluttbehandling/vedtak

Ev. Innsigelse/klage



PLANPROSESSEN
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Oppstart

Planprogram

Utarbeiding

Høring og offentlig ettersyn

Sluttbehandling/vedtak

Ev. Innsigelse/klage

Minst 6 uker



PLANPROSESSEN
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Oppstart

Varsling / høring av 
planprogram

Oppstartsfasen:

• Varsling

• Åpent for innspill

• Planprogram på 

større planer

• Eventuelt  

alternativer

• Temaer for 

utredning
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DET ER VIKTIG MED INNSPILL!

Vi trenger kunnskap

Skriftlige innspill følger alltid saken

Ta kontakt

Vi er vanlige folk
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EKSEMPLER PÅ INNSPILL
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EKSEMPLER PÅ INNSPILL
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EKSEMPLER PÅ INNSPILL
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EKSEMPLER PÅ INNSPILL
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EKSEMPLER PÅ INNSPILL
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DETTE BETYR:

Det er viktig å fram fakta – generelt og i enkeltsaker

Viktig at bønder og bondelaget bidrar til dette

Følg med på konsekvensutredninger o.l.
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OPPSUMMERT:

Følg med

Vær aktive borgere – kom med skriftlige innspill

Vær kritiske

Kikk oss i kortene
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HVEM HAR ANSVAR FOR 

JORDVERNET?

Kommunen?

Fylkesmannen?

Staten?

Bonden?
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