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Planlegging for bærekraftig 
samfunnsutvikling og arealbruk
Forenklinger og forbedringer i lovverket
• Transformasjon og fortetting
• Samordning med sektorlover
• Klimahensyn i plan- og bygningsloven

Andre aktiviteter
• Effektiv og god behandling av plansaker
• Redusere planleggingstiden for store 

samferdselsprosjekter
• Digitalisering av plan- og byggesaksprosessene



Plansaker og innsigelser

Innsigelser til planer på høring i 2020:
- Reguleringsplannivå 30 %
- Kommuneplannivå 67%

Avklart gjennom dialog og evt. mekling

Avgjort av departementet

Uten innsigelse

Egengodkjent i 
kommunene,
ca. 1500 i 2020. 

20-35 saker pr år



    

Bruk av statlig arealplan
Kan være aktuelt når det er
• viktig med rask gjennomføring av planprosessen
• større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor 

uenighet mellom kommunene i valg av løsning
• store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
• ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan
• Har vært gjennomført for bl.a. E10 Hålogalandsveien og Evenes 

flystasjon, nytt regjeringskvartalet og politiets nasjonale 
beredskapssenter

Pågående statlige planprosesser
• E39 Stord – Os (Hordfast)
• Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle
• Togparkering Moss og Ski
• Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst
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Digitale planprosesser 
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Vindkraft og PBL
• Konsesjonspliktige anlegg for energiproduksjon er i dag unntatt fra 

krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggsarbeid. 
Resten av pbl. gjelder.

• "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et 
forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i 
plan- og bygningsloven". (Beh. av vindkraftmeldingen 1.12.2020)

• Hurdalsplattformen: Tillate utbygging av vindkraft på steder der det 
er gode vindforhold og lokal aksept. Vi skal ta behørig hensyn til å 
ivareta viktige naturverdier. 

• KMD samarbeider med OED om oppfølging – felles lovproposisjon 
planlegges 2022. 



Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen

• SPR utdyper og konkretiserer plan- og bygnings-
lovens bestemmelser om bygging i 100-metersbeltet 

• Reviderte retningslinjer vedtatt i mai 2021
• Retningslinjene er forkortet og forenklet
• Differensiert forvaltning – ulike føringer i ulike deler 

av landet ut fra utbyggingspress m.m. 
• Kommuner i spredt bebygde strøk med lavt 

utbyggingspress gis økt handlingsrom (sone 3 og 
deler av sone 2)
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Nasjonale føringer for planlegging i 
kystnære sjøområder

• Sterkere press på de kystnære sjøområdene
• Satsing på sjøbaserte næringer samtidig 

som miljøhensyn skal ivaretas
• Økt behov for bedre planavklaringer 

samordning mellom planer etter plan- og 
bygningsloven og senere behandling etter 
sektorlover

• Vurderer behovet for statlige plan-
retningslinjer for kystnære sjøområder.



       

Digital informasjon og veiledning

• Digital veiledning og annen plan-informasjon 
på mer brukervennlig format.

• Arealprofiler som kunnskapsgrunnlag for 
planlegging.

• Kompetansehevende tiltak rettet mot 
kommunalt og regionalt nivå.



Planlegging.no
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Skjermdump fra regjrningen.no



Takk for 
oppmerksomheten!
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