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Kapittel 1 

Innledning 

1.1 Utvalgets oppnevning. Bakgrunn 

Bygningslovutvalget legger med dette fram sin 
første delutredning. Utredningen gir en oversikt 
over problemstillinger, mangler og svakheter ved 
dagens regelverk, og peker på reformbehov og 
mulige løsningsalternativer i tillegg til at den 
redegjør for prinsipper og veivalg på sentrale 
områder. På ett konkret område fremmer utvalget 
forslag til nye regler. Det gjelder kommunens 
adgang til å inngå såkalte utbyggingsavtaler. På 
bakgrunn av høringen av de analyser og utgangs
punkter som fremkommer i denne delutrednin
gen, vil utvalget i sin siste delutredning legge 
fram forslag til konkrete lovendringer for de 
øvrige temaene i mandatet. 

Bygningslovutvalget ble oppnevnt av Kongen i 
statsråd 15. mars 2002. Bakgrunnen for oppnev
ningen var at regjeringen så behov for en gjen
nomgående revisjon av bygningslovgivningen. 
Det er ikke tidligere blitt foretatt noen helhetlig 
gjennomgang av dette lovverket, og mange delre
visjoner gjennom årene har gjort loven uoversikt
lig og lite systematisk. 

Plandelen av loven har vært under revisjon av 
et eget utvalg, Planlovutvalget, som avga første 
delutredning 31. januar 2001 og andre delutred
ning 13. mai 2003. I og med at plandelen av loven 
var under revisjon, ble det ansett som en fordel 
med en samtidig gjennomgang av bygningslovgiv
ningen for å se bestemmelsene i sammenheng 
med sikte på å lage en ny helhetlig struktur i 
loven. Det er behov for forenkling av reglene og 
oppr ydding i forholdet mellom lov og forskrifter. 
Dette vil gi mer oversikt for brukerne og lette 
praktiseringen av loven. Bygningslovutvalget er i 
sitt mandat oppfordret til å samarbeide med Plan
lovutvalget. 

Mange reguleringsplaner blir i dag til på bak
grunn av ønsker om regulering knyttet til kon
krete prosjekter, og det har blitt hevdet at loven 
bør legge til rette for en sterkere integrering mel
lom plansaker og byggesaker med sikte på en 

mer rasjonell, felles prosess. Dette temaet er Byg
ningslovutvalget bedt om å vurdere i samarbeid 
med Planlovutvalget. 

Etter den siste større lovendringen i 1995 har 
det vært en tendens til økende tidsbruk fra et byg
geprosjekt blir planlagt til tillatelse blir gitt. Det 
har i den forbindelse blitt reist kritikk mot bygge
saksreglene, som av mange er blitt ansett som et 
hinder for en effektiv byggesaksprosess. Etter at 
Bygningslovutvalget ble oppnevnt, har Kommu
nal- og regionaldepartementet fremmet en propo
sisjon om innføring av tidsfrister i byggesaksbe
handlingen, jf. Ot.prp. nr. 112 (2001-2002). Dette 
forslaget ble vedtatt av Stortinget i januar 2003, og 
reglene trådte i kraft 1. juli 2003 samtidig med en 
del forskriftsendringer. Et av hovedtemaene i 
utvalgets mandat er å sikre at lovverket legger til 
rette for gode og effektive prosesser, slik at ikke 
planlagte byggeprosjekter forsinkes unødig. I den 
forbindelse vil ytterligere bruk av tidsfrister bli 
vurdert. 

Det var et ønske fra regjeringen om å ha et lite 
og effektivt utvalg. Det viktigste utvelgelseskriteriet 
var at medlemmene skulle være teoretisk kyndige 
og ha praktisk innsikt i plan- og bygningslovgiv
ningen, i tillegg til at de representerer ulike fagin
teresser. Det er ikke representanter fra Kommu
nal- og regionaldepartementet i utvalget. Departe
mentets og utvalgets behov for samordning og 
kontakt ivaretas ved at utvalgets sekretariat er 
lokalisert i departementet. 

1.2 Mandatet 

Bygningslovutvalgets mandat er fastsatt ved kon
gelig resolusjon 15. mars 2002 og lyder i sin hel-
het: 

«1 Innledning 
Bygg og anlegg innebærer store samfunns
messige investeringer og det er derfor viktig at 
bygningslovgivningen ikke blir et unødig hin
der for en rask og effektiv byggesaksbehand
ling. En god bygningslovgivning må bidra til 



12 NOU 2003: 24 

Kapittel 1 Mer effektiv bygningslovgivning 

kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i bygge
prosessen og dessuten ivareta hensynet til en 
god estetisk utforming, tilgjengelighet og 
helse, miljø og sikkerhet. Regelverket skal 
legge til rette for en avveining mellom utbyg
gernes-, det offentliges- og allmennhetens/ 
andre parters interesser til beste for alle invol
verte i prosessen. Loven bør være oversiktlig 
og brukervennlig og tilpasset de ulike typer av 
tiltak som omfattes av regelverket. 

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77 har gjennomgått flere delrevisjoner siden 
byggesaksdelen fikk sin nåværende form i 
1965, uten at det har vært foretatt noen helhet
lig gjennomgang. Loven er derfor blitt uover
siktlig og lite systematisk. Lovutvalget for byg
gesaker skal foreta en total gjennomgang av 
bygningslovgivningen. Dette omfatter først og 
fremst byggesaksdelen av plan- og bygningslo
ven, men vil også i samarbeid med Planlovut
valget kunne omfatte hele loven når det gjelder 
å vurdere en ny lovstruktur. 

2 Utvalgets arbeid 
Utvalget skal foreta en total gjennomgang av 
bygningslovgivningen med sikte på forenkling. 
Enklere og raskere prosesser vil gi grunnlag 
for kostnadsreduksjoner for både boligprosjek
ter og øvrige byggetiltak og virke motiverende 
for igangsetting av nye tiltak. Utvalget bør 
legge vekt på å utrede og foreslå lovregler eller 
endringer i eksisterende bestemmelser eller 
fjerning av bestemmelser der utvalget selv 
mener det er behov for reform. Fordeling av 
regelverket på lov og forskrift bør vurderes 
dersom utvalget finner det nødvendig. Av 
spørsmål som utvalget bør vurdere, peker 
departementet særlig på: 

Lovens struktur 
Utvalget bør så tidlig som mulig ta kontakt 
med Planlovutvalget for å utarbeide grunnlag 
for ny lovstruktur, som begge utvalg kan 
arbeide videre etter. Utvalget bør ta stilling til 
de anbefalinger som Lovstrukturutvalget har 
gitt i NOU 1992: 32. Lovens struktur bør gjen
nomgås bl.a. med henblikk på forenkling og 
bruker vennlighet for alle aktuelle brukere, dvs 
utbyggere (både privatpersoner og bedrifter) 
og for valtningsmyndigheter. Loven er svært 
varierende i fremstillingen og systematikken, 
og temaene kan synes å ha manglende sam
menheng. En nærmere sammenheng mellom 
plansak og byggesak vil også føre til behov for 
gjennomgang av strukturen, samtidig som 
språket trenger forenkling. 

Utvalget bør også vurdere om en del av de 
tekniske kravene kan skyves til forskrift, eller 

eventuelt gjøres til gjenstand for standardise
ring. 

Dagens lov har et «to-sporet» system med 
adgang til å gi lokale vedtekter for hele eller 
deler av kommunen og bestemmelser til kom
muneplan og detaljplan innenfor de enkelte 
planområdene. Utvalget bør vurdere om det er 
nødvendig å opprettholde systemet med egne 
kommunale vedtekter i tillegg til bestemmel
ser i kommuneplan og detaljplan. 

Formål 
Det må vurderes hvor vidt lovens formålsbe
stemmelse også dekker bygningslovgivnin
gens område. Det bør vurderes om en mer 
generell formålsbestemmelse er mer hensikts
messig fremfor dagens bestemmelse som inne
holder kasuistiske innslag av særinteresser 
som skal ivaretas. Formålsbestemmelsen må 
utformes i samråd med Planlovutvalget. 

Virkeområde 
I gjeldende plan- og bygningslov er det i § 1 
annet ledd fastsatt at Kongen kan bestemme at 
loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard. 
Denne bestemmelsen er imidlertid ikke benyt
tet. Det er derimot fastsatt bestemmelser om 
arealplanlegging i planområdene på Svalbard i 
lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Sval
bard. Justisdepartementet er dessuten gitt full
makt til å fastsette bestemmelser om bygnings
vesenet på Svalbard i medhold av lov 17. juli 
1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Langt på vei synes 
derfor behovet for å la plan- og bygningsloven 
gjelde for Svalbard å være oppfylt på annen 
måte. Utvalget bes imidlertid vurdere om det 
likevel er behov for egne bestemmelser i loven 
om anvendelsen på Svalbard. En slik vurdering 
må skje i samarbeid med andre myndigheter. 

Utvalget bør vurdere hensiktsmessigheten 
av å innføre en saklig angivelse av hvilke områ
der som loven skal gjelde for, under hensynta
gen til særlovgivning som også regulerer byg
ging og drift av ulike typer infrastruktur. En 
slik vurdering må også ses i sammenheng med 
vurderingen av formålsbestemmelsen. 

Utvalget bør vurdere hvor vidt reglene for 
virkeområde i sjø er tilstrekkelige og hensikts
messige, f eks i forhold til undersjøiske tiltak 
eller tiltak som er festet til havbunnen, også av 
midlertidig karakter. 

Forholdet til annet regelverk 
Forholdet mellom bygningslovgivningen og 
aktuelle særlover bør vurderes for å unngå 
unødvendig dobbeltbehandling av samme til
tak etter flere lovverk, men slik at krav til helse, 
miljø og sikkerhet og andre sentrale hensyn 
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blir tilstrekkelig ivaretatt på en samfunnsmes
sig rasjonell måte. 

Rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene 
og utbyggerne 
Utvalget bør vurdere og komme med konkrete 
forslag til hva det offentliges rolle i byggesaker 
bør være, hvilke opplysninger og hvilke for-
hold som er nødvendig for bygningsmyndighe
tene å vurdere. Erfaringer med overgang fra 
kontroll til tilsyn, samt tilsvarende diskusjoner 
på andre sektorer, vil kunne være viktige 
grunnlag. 

Forholdet mellom plansaker og byggesaker 
Planlovutvalget åpner for diskusjon om en ster
kere integrering mellom plansaker og bygge
saker, noe som til en viss grad er basert på at 
svært mange reguleringsplaner i dag blir til på 
bakgrunn av innsendte planer knyttet til kon
krete prosjekter. Utvalget bør vurdere om det 
er mulig med felles prosess og vedtak for detal
jert reguleringsplan og byggesaksbehandling, 
og om nabovarsling og andre offentlige myn
digheters medvirkning kan skje som en del av 
planbehandlingen i stedet for i byggesaken. 
Det bør også vurderes å foreta en reduksjon av 
lovens materielle (tekniske) bestemmelser, 
slik at man ikke får parallelle bestemmelser i 
plan og lovgivning. 

Søknadssystem og saksbehandling 
Ved «byggesaksreformen» som trådte i kraft i 
1997 ble det innført nye regler om ansvar, god
kjenning og kontroll, samtidig som dokumen
tasjonskravene ble utvidet. Dette har ført til 
større variasjoner mellom kommunene når det 
gjelder krav til søknadene. Det har også ført til 
større press for å få flere saker behandlet som 
«melding», dvs at man slipper krav til ansvar
lige foretak, kontrollplaner osv. Det er ikke 
dokumentert om det er regelverket eller den 
enkelte kommunes organisering som er 
utslagsgivende for de store forskjellene. 
Departementet har satt i gang et prosjekt for å 
kartlegge sakstyper og forskjeller i saksbe
handling, med sikte på å vurdere hva som er de 
grunnleggende kravene i den offentlige saks
behandlingen, og hvordan kommunene best 
kan håndtere dette. 

Et hovedformål med utvalgets gjennom
gang av søknads- og meldingssystemet skal 
være forenkling. Utvalget må ta utgangspunkt 
i reformen fra 1997 basert på de foreløpige eva
lueringer og vurdere reglene med sikte på 
enklere prosesser for kommunenes behand
ling av de enkelte byggesaker. Det bør i denne 

sammenheng vurderes ytterligere bruk av 
tidsfrister. 

Utvalget bør vurdere om det er mulig å 
komme frem til et system for søknad/melding 
til kommunen som er tilpasset de behov kom
munen har for å vurdere tiltaket i forhold til de 
kravene som er utpekt som viktige. Vurderin
gen må ta utgangspunkt i en diskusjon om hvil
ken rolle kommunen skal ha i byggesaken og 
hvilke opplysninger den trenger for å kunne 
ivareta denne rollen. Utvikling av kommunens 
tilsynsfunksjon må vurderes i denne sammen
heng. 

Materielle bestemmelser om byggetomta, 
bebyggelsen og særlige bygg og anlegg 
Utvalget bør gjennomgå disse bestemmelsene 
med sikte på en mer hensiktsmessig fordeling 
mellom lov, forskrift og standarder, og forde
ling mellom lovgivning og kommunale planer. 

I tillegg er det behov for å vurdere de 
bestemmelser som angir kommunalt skjønn, 
der det er behov for opprydding og avgrens
ning bl.a. av hensyn til likebehandling og forut
beregnelighet i saksbehandlingen. En del av 
disse kravene er gjenstand for standardisering 
mht dokumentasjon, og utvalget bør vurdere 
om standardisering kan redusere behovet for 
lovfesting. 

Tilgjengelighet 
Utvalget bør vurdere om lovgivningen ivaretar 
tilgjengelighet for funksjonshemmede på en 
god nok måte. 

Miljøkrav 
Utvalget bør vurdere i hvilken grad klare miljø
krav skal inntas i plan- og bygningsloven. 
Utvalgets oppgave blir i så fall å vurdere selve 
lovkravet, mens de konkrete valg av løsninger 
hører inn under et forskriftsarbeid. Dette forut
setter en avklaring i forhold til andre myndig
heter og annet regelverk. 

Forholdet til eksisterende bebyggelse 
Plan- og bygningsloven tar utgangspunkt i 
nybygg, og lovens krav til bestående byggverk 
er relativt svak. Utvalget bør vurdere om man i 
plan- og bygningsloven skal gå lenger i å stille 
krav til bestående byggverk enn i dag. Det er i 
underkant av 2 % av bygningsmassen som for
nyes årlig. Det kan derfor oppstå et misforhold 
i kvaliteten på eksisterende bygg og nybygg. 
Noe av dette misforholdet avhjelpes ved krav 
til bruk gjennom annet regelverk (helse, 
arbeidsmiljø osv). Det vil imidlertid være 
behov for å vurdere om kravene i de forskjel
lige regelverk i tilstrekkelig grad ivaretar myn
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dighetenes behov for innflytelse på utbedring 
og vedlikehold, eller om dette bør forsterkes 
gjennom plan- og bygningslovgivningen. 

Andre gjennomføringsbestemmelser enn 
byggesaksbehandling 
I tillegg til byggesaksbehandling bør utvalget 
særlig vurdere tre andre hovedelementer i 
gjennomføringen av planer, som har utpekt seg 
som sentrale i den senere tids diskusjon: 

Justering av eiendomsgrenser. Det bør vur
deres om det er mulig å finne frem til andre vir
kemidler enn ekspropriasjon, som jordskifte
lignende løsninger, bruk av konsesjon eller for
kjøpsrett, samarbeidsplikt om arealutnyttelse, 
tidsfrister for gjennomføring osv. 

Kostnadsfordeling. Plan- og bygningsloven 
har regler om refusjon for utgifter til veg, vann 
og avløp, dvs tekniske infrastrukturtiltak. 
Reglene er detaljerte og vanskelige, og krever 
meget god innsikt for å kunne brukes hensikts
messig. Utvalget bør vurdere andre mulighe
ter med sikte på å finne frem til nye, enklere 
regler, jf. også Holt-utvalgets forslag i NOU 
1987: 33 om et kommunalt administrert regula
tiv for kostnadsfordeling. 

Utbyggingsavtaler. Utvalget bør vurdere 
eventuelle behov for særskilte regler om avta
lebasert gjennomføring med virkning for byg
gesak, kostnadsfordeling, eiendomserver v, og 
andre vilkår i avtalene. Utvalget bør søke sam
arbeid med Planlovutvalget om muligheten for 
integrering av avtaleinngåelse og andre gjen
nomføringselementer, som ledd i planbehand
lingen. 

Gebyr 
Utvalget bør vurdere hjemmelen for kommu
nenes gebyrregulativ, herunder klargjøre rek
kevidden og behovet for eventuell utvidelse av 
bestemmelsen. 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Utvalget må klarlegge eventuelle økonomiske 
og administrative konsekvenser av de forslag 
som fremmes. Brukerkostnader ved forsla
gene bør så langt det er mulig også belyses. 
Det forutsettes at forslag som fremmes skal 
bidra til effektivisering av ressursbruken og 
forenkling av byggesaksbestemmelsene i 
loven. 

4 Utfylling av mandatet 
Kommunal- og regionaldepartementet kan 
konkretisere og utdype mandatet og etter 
behov foreta mindre endringer i mandatet for å 
sikre en mest mulig hensiktsmessig utforming 
og sammenheng i lovsystemet. 

5 Tidsrammer 
Utvalget skal ha en funksjonstid på 3 år fra opp
rettelsen. Det skal leveres to delinnstillinger, 
hvorav første delinnstilling etter ett års funk
sjonstid. 

6 Sammensetning 
Utvalgets sammensetning ifølge egen liste. 

Kommunal- og regionaldepartementet kan 
oppnevne nye medlemmer i utvalget til erstat
ning for eventuelle medlemmer som fratrer i 
utvalgets funksjonstid. Likeledes kan Kommu
nal- og regionaldepartementet supplere repre
sentasjonen i utvalget ut fra behov som eventu
elt måtte vise seg i utredningsarbeidet. 

7 Arbeidsform 
Det forutsettes at utvalget så tidlig som mulig 
tar stilling til på hvilken måte det vil samar
beide med Planlovutvalget, spesielt mht ny lov
struktur. Utvalget bør også tidlig lage oversikt 
over hvilke temaer som krever særskilte utred
ninger, enten av sekretariatet eller eksterne 
krefter. 

Utvalget forutsettes å kartlegge situasjo
nen og utviklingen i de andre nordiske land, og 
eventuelt andre land det kan være naturlig å 
hente opplysninger fra. Utvalget bør også 
undersøke om det er trekk i utviklingen av EU
regelverk som det vil være grunn til å ta hen
syn til og eventuelt innarbeide i norsk regel
verk. Utvalget bør også ha for øye annen inter
nasjonal utvikling, for eksempel på området 
standardisering, som kan gi grunnlag for regel
verksutviklingen. 

Utvalget forutsettes å vurdere om Norges 
Forskningsråds prosjekt for evaluering av lov
endringene i 1997 gir grunnlag for regelverks
utviklingen. Utvalget bør også vurdere i hvil
ken grad det kan rette henvendelser til NFR 
om bestemte evalueringsbehov. 

Utvalget bør vurdere tilsvarende diskusjo
ner på andre sektorer. Særlig er diskusjonen 
om roller, kontroll og tilsyn noe som skjer 
parallelt på flere sektorer, og det bør tas sikte 
på størst mulig grad av felles utvikling, ikke 
minst av hensyn til kommunenes kompetanse 
og organisering, samtidig som det må tas hen
syn til sektorens egenart. 

Retningslinjene i veiledningen Lovteknikk 
og lovforberedelse (Justisdepartementets lov
avdeling 2000) skal legges til grunn ved utfor
mingen av lovforslaget. 

8 Økonomi og utvalgsgodtgjørelse 
Den budsjettmessige ramme for utvalgets 
arbeid vil bli fastsatt særskilt. Godtgjøring til 
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medlemmene og sekretariatet dekkes etter 
gjeldende bestemmelser for statlige utvalg. 

Engasjement av sakkyndige for å bistå 
utvalget skal godkjennes av Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

9 Sekretariat 
Kommunal- og regionaldepartementet vil stille 
nødvendige personellmessige og faglige res
surser til rådighet for sekretariatarbeidet i 
utvalget.» 

1.3	 Sammensetning 

Utvalget består av følgende medlemmer: 
–	 Nils Terje Dalseide, Elverum, utvalgsleder, 

sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett 
–	 Elisabeth Stenwig, Oslo, advokat hos Regje

ringsadvokaten 
–	 Audun Sture, Askøy, byggmester, leder av 

Askøy Byggsenter AS 
–	 Bente Haugrønning, Klæbu, bygningssjef i 

Trondheim kommune 
–	 Halvor Westgaard, Oslo, fagsjef, Norges Prak

tiserende Arkitekter ANS (NPA) 
–	 Anne E. Prøsch Hage, Oslo, advokat, OBOS 
–	 Tor Saghaug, Oslo, sivilingeniør/prosjektle-

der, Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL) 
–	 Liv Zimmermann, Bærum, assisterende etats

direktør Plan- og bygningsetaten, Oslo kom
mune 

I utvalgets funksjonstid ble Monica Mæland, Ber
gen, kommunalråd i Bergen, løst fra sitt verv. 

Kommunal- og regionaldepartementet opp
nevnte 1. november 2002 bygningssjef Bente Hau
grønning til nytt medlem av Bygningslovutvalget, 
til erstatning for kommunalråd Monica Mæland. 

Advokat Anne E. Prøsch Hage har etter opp
nevnelsen 15. mars 2002 skiftet arbeidsgiver fra 
Huseiernes Landsforbund til OBOS. 

Sivilingeniør Tor Saghaug, Oslo, har skiftet 
arbeidsgiver fra RIF Organisasjon for rådgivere til 
Prosjekt- og teknologiledelse AS (PTL). 

Referansegruppe: 

Utvalget har selv oppnevnt følgende referanseper
soner for arbeidet i utvalget: 
–	 FOU-leder, professor II, Svein Bjørberg, Multi-

consult Oslo 
–	 Seksjonssjef Anders Evjenth, Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 

–	 Kvalitetssjef Endre Grimsmo, Interconsult, 
Trondheim 

–	 Fagansvarlig Helge Guldbrandsen, Norges 
Byggmesterforbund, Oslo 

–	 Sivilingeniør Torbjørn Ingvaldsen, NBI, Oslo 
–	 Sivilarkitekt MNAL Ketil Kiran, Oslo 
–	 Byggesakssjef Paul A. Paulsen, Stavanger 
–	 Sivilarkitekt Henning Krogh Stabell, Oslo 
–	 Advokat Ingrid Skaanes Sørensen, Oslo 
–	 Professor Daniel Rogstad, Ås 

Referansepersonene har ikke fungert som en 
gruppe med egne møter, men utvalget har hatt 
anledning til å oversende materiale for gjennom
lesning og kommentarer etter behov. 

1.4	 Utvalgets arbeid. Forholdet mellom 
delutredning I og II 

Bygningslovutvalgets første møte ble avholdt 13. 
juni 2002. I mandatet heter det om utvalgets tids
rammer at utvalget skal ha en funksjonstid på 3 år 
fra opprettelsen og at det skal leveres to delutred
ninger, den første etter ett års funksjonstid. Tids
punktet for levering av delutredning I ble satt til 
20. juni 2003, og for delutredning II til 20. juni 
2005. 

Planlovutvalget ble opprettet ved kgl. res. 23. 
oktober 1998 og skulle i henhold til mandatet ha 
en funksjonstid på 4 år fra opprettelsen. Planlovut
valget fremla sin første delutredning 31. januar 
2001 og den siste 13. mai 2003. Det er nær juridisk 
og faktisk sammenheng mellom innholdet i de to 
utvalgenes arbeidsoppgaver, og Bygningslovutval
get er i sitt mandat bedt om å se flere av temaene i 
sammenheng med Planlovutvalgets forslag. Byg
ningslovutvalget innrettet sitt arbeid fra starten av 
slik at tidsrammene for eget arbeid kunne over
holdes, dvs. at delutredning I kunne overleveres 
20. juni 2003. Den avtalte overleveringsdato forut
satte imidlertid at Planlovutvalget la fram sitt 
arbeid i henhold til sitt mandats frister. Etter de 
opplysninger som forelå ved Bygningslovutval
gets arbeidsstart i juni 2002, ville utvalget hatt til-
gang på Planlovutvalgets delutredning II i ca. 6 
måneder før fremleggelsen av Bygningslovutval
gets delutredning I. På bakgrunn av Planlovutval
gets løpende forsinkelse ba Bygningslovutvalget i 
brev 18. februar 2003 Kommunal- og regionalde
partementet om å fastsette en ny frist for Byg
ningslovutvalgets levering av delutredning I. 
Departementet fastsatte i brev av 18. mars 2003 
ny frist til 20. oktober 2003, og anmodet samtidig 
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Bygningslovutvalget om å vurdere lovregulering 
og eventuelt utarbeide konkrete forslag til lovfes
ting av utbyggingsavtaler som del av sin første 
delutredning. 

Bygningslovutvalget har hatt kontakt med 
Planlovutvalget ved flere anledninger etter at Byg
ningslovutvalget trådte i virksomhet. Samarbeidet 
har vært konstruktivt, men har nødvendigvis vært 
hemmet av de begrensninger som følger av den 
manglende tidsmessige synkronisering når det 
gjelder opprettelsen av utvalgene. 

Bygningslovutvalget har til nå hatt til sammen 
27 møter over 30 møtedager inkludert 2 helge
samlinger. Det første halvåret ble i stor grad 
benyttet til en omfattende informasjonsinnhenting 
om norske og utenlandske faktiske forhold og 
rettsforhold ved besøk og reiser. Utvalget har 
knyttet til seg en referansegruppe og enkelte 
andre referansepersoner, og har invitert flere 
eksterne bidragsytere til utvalgsmøter for å orien
tere om ulike temaer og praksis, samt innhentet 
skriftlige uttalelser. 

Bygningslovutvalget har vært fokusert på å få 
en bredest mulig bakgrunn for sine vurderinger 
og forslag, og har sett viktigheten av å få innspill 
både fra byggenæringen og fra kommuner og fyl
kesmenn. Utvalget har bl.a. hatt besøk av OBOS 
samt representanter fra kommune, fylkesmann og 
planfaglig og juridisk ekspertise. Organisasjonen 
Prosjekt PBL2000 er blitt invitert til å komme med 
skriftlig innspill til utvalget om reformbehov. 

Bygningslovutvalget har også søkt å klarlegge 
de faktiske forhold sett fra kommunenes og fyl
kesmennenes side ved besøk i kommunene Alta, 
Stavanger og Fredrikstad samt Fylkesmannen i 
Hedmark. Konsulentfirmaet Raadhuus ANS har 
på vegne av utvalget gjennomført en omfattende 
faktaundersøkelse til alle landets kommuner. 
Spørsmålene som er stilt og resultatet av undersø
kelsen følger som vedlegg til denne utredningen. 

I mandatet er utvalget bedt om å kartlegge 
situasjonen og utviklingen i de øvrige nordiske 
land og eventuelt andre land det kan være naturlig 
å hente opplysninger fra. I regi av Nordisk Minis
terråd har Norges byggforskningsinstitutt det 
siste halvåret arbeidet med en undersøkelse av 
bygningslovgivningen i de nordiske land med 
sikte på å foreta en sammenlignende analyse. 
Dette materialet har Bygningslovutvalget fått til-
gang til, og av den grunn ble det besluttet at utval
get selv ikke skulle foreta noen studiereise til 
disse landene i forbindelse med delutredning I. 

Utvalget har derimot foretatt studiereiser til 
Australia, Singapore, Canada og England. Utvel

gelsen av disse landene var basert på at de alle 
har styringssystemer som har paralleller til 
Norge, samt systemer for plan- og byggesaksbe
handling som det var særlig grunn til å vurdere 
nærmere med henblikk på endringer i den norske 
bygningslovgivningen. I England var det emnet 
utbyggingsavtaler som ble studert. Utvalget fikk 
der en grundig orientering om systemet, og fikk 
tilgang til en del dokumentasjon som viste hvilke 
problemstillinger britene har hatt oppe til disku
sjon og hvordan disse var løst. I de øvrige landene 
fikk utvalget bl.a. innblikk i forholdet mellom 
plan- og byggesak, hvordan byggesaksprosessen 
ble håndtert og hva slags system de har for tilsyn 
og kontroll. I Singapore fikk utvalget bl.a. oriente
ring om systemet med elektronisk byggesaksbe
handling. 

Norges forskningsråd har iverksatt et omfat
tende evalueringsprogram av lovrevisjonen ved
tatt i 1995. Programmet skal være avsluttet i 2004. 
Utvalget har innhentet en foreløpig rapport fra 
Norges byggforskningsinstitutt som omhandler 
tre av evalueringsprosjektene de arbeider med. 
Prosjektene har ikke kommet tilstrekkelig langt 
til at utvalget har kunnet nyttiggjøre seg dette 
materiale i særlig grad i første delutredning, men 
utvalget påregner å få full nytte av dette i arbeidet 
med andre delutredning. 

Utvalget har knyttet til seg flere konsulentfir
maer og kompetansepersoner som har bistått 
utvalget i arbeidet med første delutredning. Pro
fessor dr. scient August E. Røsnes ved Norges 
Landbrukshøgskole, har skrevet en intern utred
ning for utvalget om mulige virkemidler/ordnin-
ger for å finansiere kommunal infrastruktur. Raad
huus ANS og Byggfakta har utarbeidet rapporter 
om kostnader ved boligbygging. 

Utvalgets utredning om utbyggingsavtaler er 
basert på tilgjengelig materiale om dette temaet 
fra flere forskere og andre med kompetanse på 
området, samt omfattende materiale innhentet fra 
kommuner som praktiserer bruk av slike avtaler. 
Professor dr. juris Lasse Simonsen ved Universite
tet i Oslo har bistått utvalget med vurderingene i 
forhold til regelverket om offentlige anskaffelser 
og EØS. Forskjellige deler av utvalgets analyser 
og forslag har dessuten vært forelagt for kom
mentarer fra professor dr. juris Erik Boe ved Uni
versitetet i Oslo, advokatene Helge Skaaraas 
(Bjørge og Skaaraas ANS Advokatfirma), Liv Aan
dal (Advokatfirmaet Haavind Vislie DA) og Helge 
Svarva (Wiersholm, Melbye & Bech advokatfirma 
AS) samt seniorrådgiverne Ketil Krogstad og Egil 
Stabel Rasmussen og underdirektør Trond Chris
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tensen i Kommunal- og regionaldepartementet. 
Utvalget har fått verdifulle bidrag og forslag til for
bedringer som er inntatt i det materiale som frem
legges. Analyser og forslag står imidlertid natur
ligvis fullt ut for utvalgets regning. 

Av mandatet følger en anmodning om at utval
get bør undersøke om det er trekk i utviklingen av 
folkerettslige normer som bør tas hensyn til og 
som eventuelt bør innarbeides i norsk regelverk. 
Som et ledd i oppfølgingen av dette, har utvalget 
innhentet analysen fra professor dr. juris Ernst 
Nordtveit ved Universitetet i Bergen og fra stipen
diat Margrethe Buskerud Christoffersen ved Uni
versitetet i Oslo. 

Utvalget har i tillegg til informasjon utlagt på 
sin hjemmeside på internett, også drevet en del 
direkte informasjonsvirksomhet. For eksempel 
har utvalgsleder Nils Dalseide orientert om utval
gets arbeid på den årlige samlingen til Statens 
bygningstekniske etat (BE-dagene 2003) samt fyl
kesmannskonferansen i regi av Miljøverndeparte
mentet og Kommunal- og regionaldepartementet 
(2003). Utvalgsmedlemmene Liv Zimmermann, 
Tor Saghaug og Anne E. Prøsch Hage har orien
tert om arbeidet i utvalget på møter og seminar i 
regi av Prosjekt PBL2000. 

Bygningslovutvalget har trukket skillet mel
lom delutredning I og II både med hensyn til 
detaljeringsgrad, og temaene som behandles. 

Denne første delutredningen tar i hovedsak 
sikte på et overordnet nivå hvor utvalget gir en 
oversikt over aktuelle problemstillinger, mangler 
og svakheter ved dagens system/regelverk. Den 
inneholder analyser av dagens system på flere 
områder, og det pekes på reformbehov og mulige 
løsningsalternativer. Utvalget redegjør for prinsip
per og veivalg på sentrale områder som lovstruk
tur, rollefordeling, forholdet plansak/byggesak, 
søknadssystem og saksbehandling, tilsyn og kon
troll, ulovlighetsoppfølging, lovens virkeområde 
og forholdet til annet regelverk. Det er kun innen
for temaet utbyggingsavtaler at utvalget foreslår 
konkrete bestemmelser og fremlegger et fullsten
dig lovforslag. For øvrig vil detaljer og utformin
gen av regler og spesielle motiver komme i delut
redning II. Enkelte temaer/problemstillinger vil 
helt utstå til delutredning II. Dette gjelder bl.a. 
temaer som tilgjengelighet, miljøkrav, forholdet til 
eksisterende bebyggelse, justering av eiendoms
grenser og gebyr. 

Alle utvalgets vurderinger og forslag er 
enstemmige. 
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Kapittel 2 

Sammendrag 

2.1 Utvalgets arbeid i hovedtrekk 

Bygningslovutvalget legger med dette fram sin 
første delutredning. Utvalget er bedt om å foreta 
en total gjennomgang av bygningslovgivningen 
med sikte på forenkling og effektivisering. I delut
redning I behandler utvalget en del prinsipielle 
spørsmål vedrørende de fleste av de temaene 
utvalget særlig er bedt om å se på. Temaene og 
veivalgene ønskes belyst gjennom høringen. 
Basert på høringen vil utvalget i delutredning II 
komme med et forslag til ny byggesaksdel i plan
og bygningsloven. Allerede i delutredning I frem
legges et fullstendig forslag til lovfesting av emnet 
utbyggingsavtaler. 

2.2 Nærmere om de enkelte kapitlene 

Kap. 7 Prinsipper for ny lovstruktur 

Utvalget er gitt i mandat å foreta en total gjennom
gang av bygningslovgivningen, herunder lovens 
struktur. Lovens struktur skal gjennomgås bl.a. 
med henblikk på forenkling og brukervennlighet. 

Regelverkets målgrupper kan være både juris
ter, andre eksperter og allmennheten for øvrig. 
Bygningslovgivningen må i særlig grad kunne 
sies å rette seg mot alle disse målgruppene, noe 
som må få betydning for utformingen av lovforsla
get. 

Utvalget anbefaler at det utarbeides en ny, fel
les plan- og bygningslov, og ikke en separat byg
ningslov. Ved denne vurderingen har utvalget lagt 
vesentlig vekt på at regler som angår samme sam
funnssektor eller livsområde bør samles i én lov. 
Utvalget viser til sammenhengen mellom sam
funnsplanlegging, styring av arealbruk og bygge
saksbehandling, og da særlig mellom arealplan
legging og byggesaksbehandling: Vedtatte areal-
planer avgjør hva som kan tillates av 
byggevirksomhet. En oppsplitting i to eller flere 

enkeltlover gjør det vanskelig for brukerne å få 
oversikt over det samlede regelverket på området, 
og øker faren for at regelverket ikke blir godt 
samordnet. 

Rettstilstanden formes ikke bare av lovteksten 
som sådan, men i et samspill med bl.a. lovforarbei
der. Lovens forarbeider omfatter normalt utvalgs
utredninger, proposisjoner og stortingskomite
enes innstillinger samt forhandlingene i Stortin
get. For lover som retter seg mot et alminnelig 
publikum og ikke bare eksperter på området, er 
det normalt anbefalt at lovteksten gir så utfyllende 
veiledning som mulig. Dette vil imidlertid kunne 
føre til en vesentlig økning av lovens tekst
mengde, noe som igjen gjør loven uoversiktlig. 
Utvalget vil søke å komme fram til et forslag som 
hensyntar begge disse elementer. Merknader 
som knytter seg til presisering og anvendelse av 
begreper i loven, vil bli søkt inntatt i forarbeidene 
og ikke i lovteksten. 

Ved fordeling av regelverket mellom lov og 
forskrift vil utvalget legge vekt på at det som 
oftest er uhensiktsmessig at detaljregler, for 
eksempel tekniske krav, inntas i loven. Detaljre
gler bør normalt heller gis i form av forskifter, 
særlig hvis det kan være aktuelt å endre dem rela
tivt ofte. 

Utvalget foreslår å dele inn loven i følgende 
fire deler: 
–	 Første del: Plan- og bygningslovens alminne

lige del. 
–	 Annen del: Om planer. 
–	 Tredje del: Om bygninger mv. 
–	 Fjerde del: Avsluttende bestemmelser. 

Utvalget har vurdert ulike måter å inndele lovens 
tredje del – byggesaksdelen, med henblikk på 
hensynet til forenkling og brukervennlighet. En 
typebestemt saksbehandling basert på tiltakenes 
kompleksitet fremstår som det mest hensiktsmes
sige, jf. dagens inndeling i tiltak fritatt for melde
og søknadsplikt, meldepliktige tiltak, enkle tiltak 
og søknadspliktige tiltak. 
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Kap. 8 Utvalgets prinsipielle vurderinger av enkelte 
hovedspørsmål 

Rollefordeling bygningsmyndigheter og utbyggere 
– tilsyn og kontroll 

Ansvaret for kontroll av prosjektering og utførelse 
ble ved lovendringene vedtatt i 1995 lagt til kvalifi
serte foretak som gis ansvarsrett av kommunen. 
Bygningsmyndighetene skal ikke lenger selv føre 
kontroll, men påse at de ansvarlige foretak gjen
nomfører forsvarlig kontroll. Kommunen har 
imidlertid en plikt til å føre tilsyn med at lovgiv
ningen følges, gjennom krav til dokumentasjon i 
søknadsbehandlingen. 

Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse viser 
at det gjennomføres tilsyn i kun 3 % av sakene 
under prosjekteringen og i 5 % under utførelsen. 
Undersøkelsen viser at det oppdages store feil i 33 
% av tilsynene ved prosjektering og i 38 % av tilsy
nene ved utførelsen. 33 % av alle tilsynene krever 
omfattende oppfølging. 

I forhold til målet om reduksjon av byggska
der er det for tidlig å si noe om lovendringene ved
tatt i 1995 har hatt noen effekt. Det hevdes at ska-
dene ikke er færre, men dette er per i dag ikke 
dokumentert. Det pågår et betydelig evaluerings
arbeid av byggesaksreformen vedtatt i 1995 gjen
nom et eget evalueringsprogram i regi av Norges 
forskningsråd. Resultatet vil foreligge høsten 
2004. 

Bygningslovutvalget ønsker å etablere et sys
tem som gir bedre sikkerhet for at regelverket fak
tisk etterleves. Systemet må ha klare ansvarsfor
hold, bedre tilsynsordninger, kompetanse i foreta
kene og en privatisert og uavhengig kontroll. 

En styrking av tilsynsfunksjonen vil kreve en 
bedre ressurssituasjon i kommunene. Dette gjel
der både økonomi og kompetanse. Utvalget vil vur
dere å foreslå et gebyrfinansiert tilsyn. Videre må 
kommunene sikres kompetanse til å gjennomføre 
tilsyn. Både interkommunalt samarbeid og privati
sering av tilsynsfunksjonen vil kunne være aktuelt. 

Kompetanse i foretakene både i prosjekte
rings- og utførelsesfasen er av avgjørende betyd
ning for kvaliteten på det som bygges. Dagens 
godkjenningsordning fremstår ikke som tilstrek
kelig for å sikre dette hensynet. Utvalget er skep
tisk til utviklingen av godkjenningsordningen, og 
frykter at ansvarsplasseringen ikke tydeliggjøres 
slik byggesaksreformen vedtatt i 1995 forutsatte. 
Utvalget vil se nærmere på muligheten for å eta
blere et privat godkjenningsorgan. 

Med en funksjonsbasert forskrift, vil det 
kunne oppstå tvil om hva som er riktig løsning i 

konkrete tilfeller. Utvalget vil vurdere å etablere 
et organ som kan vurdere både de faktiske løsnin
ger og hva som er «best practice». Et slikt organ 
finnes i dag i Australia («building appeals board»). 

Erfaringene med dagens system viser at doku
mentert egenkontroll ikke sikrer prosessene på 
en god nok måte. Utvalget mener at det for mer 
kompliserte bygg eller anlegg er nødvendig med 
uavhengig kontroll på definerte kritiske stadier i 
byggeprosessen. Utvalget vurderer å foreslå inn
føring av en privatisert og uavhengig kontroll. 

Søknadssystem og saksbehandling 

Loven inneholder i dag mange ordninger for hvor
dan en søknad skal presenteres og behandles, og 
det eksisterer flere søknadsformer og meldings
former. I tillegg forekommer bruk av forskjellige 
begreper om samme fenomen, og det brukes 
også begreper som beskriver dårlig hva som fak
tisk omfattes av regelen. 

Det må være en målsetting å utarbeide et sys
tem som er mer logisk og r yddig, og der det fin
nes en grunnstamme som er felles for alle saker. 
Det må tilstrebes å etablere et system med færre 
«spor» enn dagens. Videre vil det gjøre det 
enklere både å søke og å behandle saker. Det vil 
gjøre det lettere å gi god informasjon, også til den 
delen av publikum som ikke er profesjonelle aktø
rer. Det må også antas at en opprydding og for
enkling vil gjøre at det legges bedre til rette for 
elektronisk søknadsbehandling. 

Det bør spesielt kunne vurderes å sløyfe mel
dingsordningen og i stedet innføre mindre omfat
tende krav til ansvar og kontroll for visse typer til
tak. Det er åpenbart ikke bruk for like strenge 
krav til ansvar og kontroll for alle typer tiltak. 
Dette vil etter utvalgets syn også være riktig ut fra 
et effektiviseringshensyn. 

Mekling som alternativ til tradisjonell 
klagesaksbehandling i byggesaker 

Utvalget foreslår at det innføres en meklingsad
gang i byggesaker som et alternativ til tradisjonell 
klagesaksbehandling. Mekling er aktuelt når pri
vate parter står mot hverandre, for eksempel en 
tiltakshaver og en nabo. Det skal være et tilbud 
fra det offentlige som partene i byggesaken står 
fritt til å benytte seg av. Mekling bør finne sted på 
et tidligst mulig stadium av saken, og skal pri
mært gjennomføres i regi av kommunen. Hensik
ten er å løse saker som ikke krever en omstende
lig prosess, på en rask og billig måte. 
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Ulovlighetsoppfølging 

Dagens system overlater et stort ansvar til de pri
vate aktører i byggesaken. Denne rollefordelin
gen kan bare fungere hvis alle er klar over hva de 
har ansvar for i prosessen og hva dette ansvaret 
innebærer. I tillegg må aktørene faktisk innrette 
seg etter regelverket. 

Det er på alle områder i samfunnet, også i byg
gesaker, slik at man for å sikre etterlevelse av 
regler må sørge for at det har negative konse
kvenser å ikke overholde reglene. Plan- og byg
ningsloven har flere virkemidler som kan benyt
tes. 

Det generelle inntrykket er imidlertid at det å 
følge opp ulovligheter er et område som – av ulike 
årsaker – nedprioriteres, og det er også mange 
innspill og erfaringer som tyder på at det nedprio
riteres i en slik grad at det har konsekvenser for 
den generelle motivasjonen til å etterleve regel
verket. Man må anta at myndighetenes man
glende oppfølging kan lede til en ytterligere nega
tiv utvikling. 

Når man på tross av de alvorlige konsekven
sene likevel velger å ikke følge opp, er det nærlig
gende å konkludere med at dette skyldes ressurs
situasjonen. 

Det å følge opp brudd på lovgivningen er nød
vendig for å sikre gode resultater og effektiv saks
behandling. Som ledd i dette er det viktig at det 
lages regelverk og gis andre føringer fra sentrale 
myndigheter som sikrer en riktig prioritering. 

Det bør vurderes om loven kan endres slik at 
man unngår den situasjonen man i dag har ved at 
det er de som innretter seg etter regelverket som 
finansierer kommunens ulovlighetsoppfølging. 
Det må etter utvalgets mening være et prinsipp 
også på dette samfunnsområdet at den som ska-
per kostnader skal betale dem. 

Det bør ses på mulighetene for å etablere støt
tefunksjoner på dette området til de kommuner 
som ikke selv har tilstrekkelig kompetanse i egen 
organisasjon. 

En aktiv ulovlighetsoppfølging må ses som et 
ledd i å oppnå en større effektivitet i systemet. 
Bygningslovutvalget ser det som viktig å få inn-
spill på hvilke tiltak man kan se for seg på dette 
området. 

Kostnadsfordeling 

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere enklere 
alternativer til de gjeldende refusjonsreglene for 
vei, vann og avløp. Det finnes flere mulige virke

midler for finansiering av fellesinnretninger, her-
under: 
–	 Forhåndsinnkreving av nyttebaserte investe

ringsbidrag (fond) 
–	 Etterbetaling av nyttebaserte investeringsbi

drag (refusjon) 
–	 Avgifter øremerket bestemte typer fellesinn

retninger 
–	 Avtaler, så vel utbyggingsavtaler som offentlig 

privat samarbeid (OPS) 

Når adgangen til å inngå utbyggingsavtaler nå 
foreslås lovfestet, får dette også følger for det sam
lede behovet for finansieringsverktøy. Utbyg
gingsavtaler supplerer de øvrige verktøy, men 
erstatter dem ikke fullt ut. Dette bl.a. fordi tredje
part som får fordeler av en investering i en felles
innretning som vei, vann eller avløp, ikke omfattes 
av utbyggingsavtalen. Utvalget vil arbeide videre 
med alternativer til refusjon, for eksempel et for
enklet refusjonssystem eller avgifter øremerket 
bestemte typer fellesinnretninger, og se på andre 
typer fremtidsrettede finansieringsinstrumenter. 

Lovens virkeområde 

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere behovet 
for egne bestemmelser om anvendelsen av loven 
på Svalbard. Etter at utvalget ble oppnevnt er det 
foretatt et arbeid på dette området. En del av 
loven er nå inntatt som forskrift til Svalbardloven 
(lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard) og gjelder 
for Longyearbyen planområde. Dette gjelder bl.a. 
reglene om søknadsbehandling, ansvar og kon
troll. Utvalget vil derfor først i siste delutredning, 
der hovedtyngden av lovendringer vil bli foreslått, 
vurdere anvendelsen av disse på Svalbard. 

Planlovutvalget foreslår å dele bestemmelsen 
om lovens virkeområde i to paragrafer, en for det 
geografiske og en for det saklige virkeområdet. 
Bygningslovutvalget slutter seg til dette forslaget 
som virker r yddigere enn dagens bestemmelse 
og gir bedere oversikt. Planlovutvalgets forslag til 
bestemmelse om lovens geografiske virkeområde 
tilsvarer med noen endringer dagens § 1. Mens 
dagens lov gjelder ut til grunnlinjen, har Planlov
utvalget foreslått en utvidelse av virkeområdet 
med 1 nautisk mil. Som begrunnelse har utvalget 
vist til EUs vannressursdirektiv, som har tilsva
rende anvendelsesområde. Bygningslovutvalget 
anser denne vurderingen for å være av utpreget 
planfaglig art, og vil avvente høringen på Planlov
utvalgets forslag. Bygningslovutvalget er av den 
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oppfatning at loven fortsatt bør ha samme geogra
fiske virkeområde for plan- og byggesaksdelen. 

Bygningslovutvalget er i sitt mandat også 
anmodet om å vurdere lovens virkeområde i sjø. 
Da det særlig er pekt på forholdet til undersjøiske 
tiltak og tiltak som er festet til havbunnen, har 
utvalget tolket dette slik at det er lovens saklige 
virkeområde som skal vurderes. Utvalget har 
gjennom en faktaundersøkelse til alle landets 
kommuner samt kontakt med fylkesmennene i 
kystfylkene, kartlagt omfanget av tiltak av denne 
type. Undersøkelsen viser at de tiltak som er hyp
pigst forekommende er moloer, mudring, vann
og kloakkanlegg og kaier. Utvalget vil gjennomgå 
det materialet som er innkommet med sikte på 
eventuelle forslag til endringer i delutredning II. 

Når det gjelder Planlovutvalgets forslag om å 
la rørledninger i sjø for transport av petroleum 
inngå i bestemmelsen om virkeområde, ønsker 
Bygningslovutvalget å avvente høringen av forsla
get. Dersom dette skal omfattes av den alminne
lige arealplanlegging, slik Planlovutvalgets flertall 
foreslår, må det likevel vurderes hvor vidt slike til
tak også skal byggesaksbehandles eller unntas på 
linje med en del andre tiltak, jf. forskrift til plan- og 
bygningsloven om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker (24. juni 2003) § 7. Bygningslovutval
get vil komme tilbake til dette i delutredning II. 

Planlovutvalget har foreslått en generell 
bestemmelse om lovens saklige virkeområde som 
omfatter både planlegging og gjennomføring av 
bygge- og anleggstiltak. Bygningslovutvalget skal 
i henhold til sitt mandat vurdere hensiktsmessig
heten av å innføre en saklig angivelse av hvilke 
områder loven skal gjelde for. Utvalget kan ikke 
se at det er hensiktsmessig i en bestemmelse om 
lovens saklige virkeområde å ha en kasuistisk 
oppregning av hvilke tiltak loven skal gjelde for, 
men ser behov for å tydeliggjøre dette på en 
bedre og mer fleksibel måte enn i dagens lov. 
Utvalget vil bl.a. se dette i sammenheng med 
behandling av bestemmelsene om søknads- og 
meldeplikt i delutredning II. For øvrig slutter Byg
ningslovutvalget seg i det alt vesentlige til Planlov
utvalgets forslag til bestemmelse om lovens sak
lige virkeområde. 

Forholdet til annet regelverk 

Forholdet mellom plan- og bygningsloven og sær
lovgivningen har betydning for forutberegnelig
het, effektivitet og tidsbruk. Dels er utfordringen å 
finne fram til materielle regler som sikrer den 
avklaring som er påkrevd for å ivareta krav til 

helse, miljø, sikkerhet mv., dels er utfordringen å 
hindre at unødvendig dobbeltbehandling forsinker 
de tillatelser som er nødvendige for å realisere 
byggetiltakene. Dersom det ikke er mulig å unngå 
dobbeltbehandling, dvs. at både bygningsmyndig
hetene og en eller flere sektormyndigheter skal 
vurdere ulike sider av et tiltak, bør behandlingen 
etter sektorlovgivningen i størst mulig grad sam
ordnes med behandlingen etter plan- og bygnings
loven. Dels er dette et spørsmål om det skal skje 
en samordning i forbindelse med byggesaksbe
handlingen (hva bør avklares gjennom bygge
saksprosessen, og hva kan avklares i ettertid), 
dels er det tale om å finne fram til hensiktsmessige 
regler for hvordan samordningen skal skje (hvil
ket ansvar skal bygningsmyndighetene ha). 

Et sentralt spørsmål i mange byggesaker er 
om privatrettslige forhold er til hinder for realise
ring av det omsøkte tiltaket. Utgangspunktet i 
gjeldende rett er at privatrettslige forhold og kon
flikter faller utenfor det plan- og bygningsmyndig
hetene skal ta stilling til. Reglene i plan- og byg
ningsloven regulerer i utgangspunktet bare den 
rettslige situasjonen mellom myndighetene og 
den tiltakshaver som ønsker å få gjennomført til
tak av betydning for arealbruken i det aktuelle 
området. Plan- og bygningsmyndighetenes vurde
ring av privatrettslige forhold ved byggesaksbe
handlingen er imidlertid en problemstilling som 
ofte er oppe i praksis. Hvor langt plan- og byg
ningsmyndighetenes undersøkelsesplikt etter lov 
om behandlingsmåten i for valtningssaker (for
valtningsloven) § 17 går når det gjelder å avklare 
privatrettslige forhold som hjemmelsspørsmål, 
nabogrenser etc. har bl.a. vært et tema i flere 
saker Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
har behandlet. Et særskilt spørsmål er derfor om 
bygningsmyndighetene i større grad enn etter 
dagens lovgivning bør ha et ansvar for å bidra til 
avklaring av privatrettslige forhold under bygge
saksprosessen. Man kan se det som en fordel at 
bygningsmyndighetene som et nøytralt organ tar 
en avgjørelse også om naborettslige forhold, 
fremfor at den enkelte blir henvist til å ta forhol
det opp direkte med tiltakshaver. Også fra sam
funnets side kan det være knyttet sterke interes
ser til at et tiltak kan gjennomføres tross naboens 
påberopelse av privatrettslige forhold. På den 
annen side må det merarbeidet en slik avklaring 
innebærer for bygningsmyndighetene vurderes 
opp mot målsettingen om en mer effektiv behand
ling av byggesakene. Selv om det kan være ønske
lig å få avklart privatrettslige forhold under byg
gesaksbehandlingen, er dette en problemstilling 
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som reiser mange spørsmål av juridisk og prak
tisk art. 

Bygningslovutvalget vil komme tilbake til 
disse problemstillingene i forbindelse med lovfor
slaget i delutredning II. 

Sammenheng mellom byggesaksregler og 
kostnader 

Et gjennomgangsargument i kritikken av bygge
saksreformen som ble ikraftsatt i 1997, har vært 
at den virker fordyrende på et boligmarked som 
allerede er anstrengt. En hovedbegrunnelse for 
byggesaksreformen var at det var for dårlig kvali
tet og for mange feil og skader på det som ble byg
get. Utvalget er imidlertid også opptatt av at kra-
vet til et enkelt og effektivt regelverk ikke må føre 
til kompromisser som gjør at kvalitet i det som 
blir bygget må vike. På landsbasis er det statistisk 
sett ikke så lett å se at byggesaksreglene, eller 
byggesaksreformen i seg selv, har resultert i høy
ere boligkostnader. Ulikheter i kommunal plan
og byggesaksbehandling lokalt kan forklare til 
dels betydelige fordyrelser på enkeltprosjekter. 
Innføring av tidsfrister for kommunal saksbehand
ling er en følge av dette. Det er også nødvendig å 
se nærmere på omfanget av klagemuligheter. 

Boligprisutviklingen sett i forhold til lønnsut
viklingen har steget med ca. 4 prosent de siste 20 
år. Lokalt vil det være variasjoner, men det kan 
etter utvalgets syn ikke i vesentlig grad tilskrives 
bygningslovens regelverk. Kostnader som følger 
av endringer i de tekniske krav er ikke drøftet i 
denne sammenheng. 

Det hevdes at det foreligger et besparingspo
tensial på 3–3,5 mrd. på boligsektoren ved mer 
effektiv saksbehandling. Totalkostnaden for bolig
bygg kan anslås til kr 77,4 mrd. i 2002. Hvis hele 
denne samlede investering blir forlenget i ett år 
pga. utsatt salgstid, vil rentekostnaden totalt sett 
kunne utgjøre de 3–3,5 mrd. – som anslås som 
besparingspotensial. Uansett hvor effektive byg
gesaksreglene er, kan ikke denne kostnaden for
enkles vekk i sin helhet. 

I en rapport peker Husbanken på en asymme
trisk kunnskap om sammenheng mellom kostna
der og kvalitet mellom kjøper og selger i bolig
markedet. Manglende kunnskaper hos kjøper 
svekker konkurransen og bevisstheten om kvali
tet og standard. Disse forholdene er med på å 
drive kostnadene opp. 

Det er alminnelig enighet om at feil og bygg
skader er en betydelig kostnadsdrivende faktor. 
Sett i sammenheng med byggesaksreformen ved

tatt i 1995 kan det kanskje antas at inntil 70% av 
feilkostnadene skyldes forhold som ligger under 
de ansvarlige foretak. I større grad å sikre tilstrek
kelig og relevant kompetanse hos de som skal iva
reta de forskjellige ansvarsfunksjonene, innebæ
rer således et klart potensial for kostnadsreduk
sjon. 

Kap. 9 Utbyggingsavtaler 

Det er forutsatt i Bygningslovutvalgets mandat at 
utvalget skal «vurdere eventuelle behov for sær
skilte regler om avtalebasert gjennomføring» av 
planer – såkalte utbyggingsavtaler. Våren 2003 
uttr ykte i tillegg statsråden ønske om at Byg
ningslovutvalget prioriterte arbeidet med utbyg
gingsavtaler særskilt med sikte på å legge fram et 
lovforslag om emnet allerede i utvalgets første 
delutredning. Dette er fulgt opp av utvalget som i 
denne utredningen foreslår et helt nytt kapittel 
om utbyggingsavtaler i en ny plan- og bygnings
lov. Forslaget avviker på noen vesentlige punkter 
fra det allerede foreliggende forslag om lovregule
ring av emnet som våren 2003 ble fremmet av 
Planlovutvalget i NOU 2003: 14 Bedre kommunal 
og regional planlegging etter plan- og bygnings
loven II. 

Bygningslovutvalget finner at utbyggingsavta
ler kan være et positivt virkemiddel for å styrke 
gjennomføringen av både kommuneplaner og 
reguleringsplaner. Avtaleformen kan føre til 
større sikkerhet for at planene faktisk blir gjen
nomført og til større forutberegnelighet for den 
private utbygger. En stadig større del av prosjekt
planlegging og gjennomføring skjer dessuten i 
privat regi, og bruken av utbyggingsavtaler har til
tatt i sammenheng med dette. Den praksis som 
har utviklet seg, reiser imidlertid en rekke van
skelige spørsmål av politisk, økonomisk og juri-
disk art. Gjennom forslaget til lovregulering tas 
det sikte på å r ydde i disse problemstillingene, 
samtidig som det legges opp til at utbyggingsavta
lene kan beholdes som et positivt verktøy for plan
myndighetene ved realiseringen av arealplaner. 

Det er bare avtaler som gjelder gjennomføring 
av plan som foreslås lovregulert. Det forutsettes 
således at området som utbygges er omfattet av 
en arealplan før en bindende utbyggingsavtale 
kan inngås. For å sikre at avtalene ikke foregriper 
planbehandlingen etter loven er det lagt vekt på å 
komme fram til klare saksbehandlingsregler og 
regler om offentlighet som bidrar til gode avtale
prosesser, ivaretakelse av berørte tredjemenns 
interesser samt behovet for allmennhetens innsyn 
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og påvirkningsmuligheter generelt. Dette vil også 
kunne redusere grunnlaget for eventuelle mistan
ker om korrupsjon og at utbyggere «kjøper» seg 
et positivt planvedtak. Åpenhet omkring avtalen 
og avtaleprosessen er således tillagt betydelig 
vekt. 

Når det gjelder rammene for avtalenes inn-
hold, har utvalget søkt å komme fram til lovregler 
som gir begge parter i avtalen, både kommunen 
og den private part, et fleksibelt verktøy som ikke 
utgjør en hindring for bygging. Den variasjon av 
prosjekter som søkes gjennomført både hva gjel
der type og størrelse, viser etter utvalgets mening 
at det er en sammensatt virkelighet som skal 
reguleres. Det må påregnes at man her også vil 
stå overfor en dynamisk virkelighet i den perio
den lovreglene skal gjelde. Det er grunn til å for-
vente at samhandlingen mellom det offentlige og 
de private aktører vil fortsette å fremby nye måter 
å fordele oppgaver på og å løse felles utfordringer 
på – til beste for berørte parter og samfunnet som 
helhet. Det krever en fleksibel og dynamisk lovre
gulering på dette feltet. Grensene mellom de ulike 
typer infrastruktur samfunnet vil trenge i forbin
delse med utbygging kan ikke forventes å være 
konstante og entydige i fremtiden, og regelverket 
må kunne hindre misbruk og samtidig fremme 
nødvendig utbyggingssamarbeid også innenfor 
områder hvor utviklingen ennå er i en uferdig 
fase. Av den grunn er det i lovforslaget søkt å 
unngå å sette absolutte og rigide grenser for hvil
ken type infrastruktur som kan omfattes av en 
utbyggingsavtale. Så vel teknisk som sosial infra
struktur omfattes derfor i prinsippet av forslaget 
til regler om hva en utbyggingsavtale kan inne
holde, men det er i lovutkastet stilt strenge krav til 
sammenhengen mellom det som avtales og det 
som skal bygges. Forslaget innebærer at kostna
dene knyttet til infrastruktur som den private part 
påtar seg i en utbyggingsavtale, ikke skal bli 
større enn den ekstra belastning på infrastruktu
ren som utbyggingen medfører. Slik hindrer man 
at en tilfeldig utbygger, og i siste hånd muligvis en 
boligkjøper, blir den som belastes større investe
ringer som utbygging over tid har skapt behov 
for. 

Ved å foreslå en fleksibel regel basert på 
skjønnsmessige kriterier, er tanken å gi en mulig
het for å skreddersy de infrastrukturtiltak utbyg
ger har anledning til å påta seg til det enkelte pro
sjekt. Slik hindrer man at utbygging stopper opp, 

samtidig som behovet for infrastruktur foranledi
get av utbyggingen ivaretas. Løsningen er også 
dynamisk, idet nye fenomener som kan dukke 
opp omfattes av lovteksten uten at dette nødven
diggjør lovendringer. 

Utvalget har også sett forholdet til utbygge
rens konkurrenter som en hovedproblemstilling. 
Det er innhentet en særskilt utredning om forhol
det mellom utbyggingsavtaler og regelverket om 
offentlige anskaffelser og EØS, og utvalget har 
også funnet grunn til å fremme et forslag om en 
særskilt lovbestemmelse som omhandler dette. 

Ved utformingen av lovutkastet er det for øvrig 
lagt særlig vekt på forenkling, slik mandatet til
sier. Saksbehandlingsreglene og reglene om 
offentlighet mv. har fått sin utforming i en avvei
ning mellom på den ene side forenkling, effektivi
tet og forutberegnelighet, og på den annen side 
rettssikkerhet og vernet om allmennhetens inter
esser. 

Bruk av utbyggingsavtaler har økonomiske 
konsekvenser for det offentlige, i første rekke 
kommuner. Bruk av slike avtaler har også økono
miske konsekvenser for private. Konsekvensene 
av lovforslaget vil være avhengig av i hvor stor 
grad lovfestingen fører til endret bruk av eller inn-
hold i utbyggingsavtaler enn det som er tilfelle i 
dag. Når det gjelder administrative konsekvenser 
av lovforslaget, vurderes disse som små. 

2.3 Summary in English 

Main aspects of the Committee’s work 

The Building Legislation Committee hereby pre
sents its first Interim Report. The Committee was 
asked to undertake a total review of planning and 
building legislation with a view to its simplification 
and efficiency. In Interim Report I, the Committee 
addresses a number of fundamental questions 
relating to most of the topics which the Commit
tee was particularly requested to consider. The 
Committee is interested in receiving consultative 
comments on the topics and choices made. Based 
on the consultative comments, in Interim Report 
II the Committee will present a new draft of the 
part of the Planning and Building Act that relates 
to building matters. Interim Report I already con
tains a complete proposal for establishing plan
ning obligation agreements in statutory form. 
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Further information regarding the various chapters 

Chapter 7 Principles for a restructuring of the Act 

Under its terms of reference, the Committee is 
charged with undertaking a total review of the 
building legislation, including the structure of the 
Act. The structure is to be examined with a view, 
among other things, to simplifying it and making 
it more user-friendly for all relevant users. 

The regulatory framework is generally desig
ned for use by lawyers, other experts and the 
public at large. Building legislation in particular 
must be said to target all these groups, a factor 
which must necessarily have implications for the 
way the draft Bill is formulated. 

The Committee recommends that a single, 
new, joint Planning and Building Act be drafted, 
rather than a separate Building Act. In conside
ring this issue, the Committee has given conside
rable attention to the importance of collecting pro
visions concerning the same sector of society or 
area of life in a single statute. The Committee 
points to the connection between social planning, 
control of land use and administrative processing 
of building matters, and in particular the connec
tion between land use planning and the proces
sing of building matters: adopted land use plans 
determine which building projects may be permit
ted. Splitting rules up into two or more separate 
statutes makes it difficult for users to gain an 
over view of the entire regulatory framework in 
this field, and increases the risk of the framework 
being poorly coordinated. 

The state of the law is shaped not only by the 
statute per se, but also by the statute in its interac
tion with the preparator y works and other factors. 
The works normally include reports presented by 
the legislative committee, propositions to the Stor
ting and the recommendations of the Standing 
Committees to the Storting, and the debate in the 
Storting. For statutes that target the general 
public and not merely experts in the field, it is nor
mally recommended that the text of the statute 
provide as exhaustive guidance as possible. 
However, this might make the text significantly 
more extensive and thus difficult to follow. The 
Committee will seek to draft a proposal that takes 
account of both these elements. Efforts will be 
made to include comments relating to the defini
tion and application of terms in the statute in the 
preparator y works and not in the text of the sta
tute itself. 

When dividing the regulator y framework bet
ween a statute and regulations, the Committee 

will give particular attention to the fact that it is 
generally inexpedient to include detailed provi
sions, such as technical specifications, in the sta
tute. Instead, detailed provisions should normally 
be laid down in the form of regulations, particu
larly if they are likely to be amended relatively fre
quently. 

The Committee proposes to divide the Act into 
four parts, as follows: 
–	 First part: The general part of the Planning and 

Building Act 
–	 Second part: On planning. 
–	 Third part: On buildings, etc. 
–	 Fourth part: Concluding provisions. 

The Committee has considered various ways of 
dividing the third part of the Act, relating to build
ing matters, which will promote the objectives of 
simplification and user friendliness. Categorizing 
processing by type of project, based on the com
plexity of the project, appears to be the most 
appropriate solution, as opposed to the current 
categories of projects exempt from the duty of 
notification and application, projects subject to 
notification, projects requiring simple processing, 
and projects subject to application. 

Chapter 8 The Committee’s assessment of principles 
relating to various main issues 

Allocation of roles between building authorities and 
developers – supervision and inspection 

In the legislative amendments, adopted in 1995, 
responsibility for control of the design and execu
tion of building projects was placed with qualified 
enterprises that were given the right of responsi
bility by the municipal authorities. The building 
authorities themselves no longer carr y out 
inspections, but must ensure that liable enterpri
ses carr y out control functions in an adequate 
manner. However, the municipality has a duty to 
monitor compliance with legislation, through the 
documentation provided in connection with the 
processing of building matters. 

A factual sur vey conducted by the Building 
Legislation Committee shows that inspections are 
carried out in only 3 % of building projects at the 
design stage and 5 % of projects at the execution 
stage. The sur vey shows that significant defects 
are discovered in 33 % of the inspections at the 
design stage and in 38 % of the inspections at the 
execution stage. 33 % of the inspections necessitate 
extensive follow-up subsequent to the inspection. 
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As regards the goal of reducing damage resul
ting from defective construction, it is too early to 
say whether the legislative amendments adopted 
in 1995 have had any effect. It is claimed that the 
number of cases of damage has not decreased, 
but so far this has not been substantiated. A major 
evaluation of the reform relating to the processing 
of building matters is currently being carried out 
within the framework of a special evaluation pro
gramme run by the Research Council of Norway. 
The results will be presented in autumn 2004. 

The Building Legislation Committee wishes to 
establish a system that offers a better guarantee 
that the regulator y framework is actually being 
complied with. The system must clearly allocate 
responsibility, have better inspection arrange
ments, ensure that enterprises have the neces
sary expertise and provide for a privatized, inde
pendent control body. 

Strengthening the supervisor y function will 
require improved municipal resources. This 
applies to both financial and human resources. 
The Committee will consider a system whereby 
inspections are financed by means of fees. 
Furthermore, municipalities must be assured the 
necessar y expertise to carry out inspections. 
Both intermunicipal cooperation and privatization 
of the super visor y function are possible solutions. 

It is crucial that enterprises have the requisite 
expertise. The current system of approval does 
not appear to be adequate to ensure this. The 
Committee is sceptical as regards the develop
ment of the approval system, and is concerned 
that there will be no clear allocation of responsibi
lity as stipulated by the reform relating to proces
sing of building matters. The Committee will con
sider the possibility of establishing a privatized 
approbation body. 

If regulations are based on functions, the ques
tion of what the right solution is may arise. The 
Committee will consider establishing a body that 
can assess the solutions actually being used and 
what is «best practice». Australia has a body of 
this nature, the Building Appeals Board. 

Experience of the current system shows that 
documented inspections carried out by the buil
der himself do not ensure that the processes are 
carried out satisfactorily. In the Committee’s opi
nion, more complex buildings or installations 
require independent inspections at defined critical 
stages of the building process. 

Application system and administrative processing 

The current Act provides for many systems for 
submitting and processing an application. There 
are many forms of application and notification. A 
wide variety of terms are used to describe the 
same phenomenon, and some of the terms used 
give a poor description of what the provision actu
ally covers. 

The aim must be to devise a system that is cle
arer and more logical, in which there is a basic 
element that applies to all cases. An effort must be 
made to establish a system with fewer «tracks» 
than the present one, thereby making it easier 
both to submit applications and to process them. 
It will also make it easier to provide good informa
tion to the non-professional segment of the popu
lation. Streamlining and simplifying the system 
will presumably also facilitate the computerized 
processing of applications. 

Special consideration should be given to abo
lishing the system of notification and only maintai
ning the duty to submit applications, combined 
with the introduction of less stringent require
ments as regards responsibility for and control of 
certain types of projects. Such requirements obvi
ously do not need to be equally strict for all types 
of projects. In the Committee’s view, this will also 
promote greater efficiency. 

Mediation as an alternative to traditional 
administrative appeal procedures in building 
matters 

The Committee proposes to introduce the possibi
lity of mediation in building matters, as an alterna
tive to traditional administrative appeal procedu
res. Mediation would be appropriate when there 
is a conflict of interests between private parties, 
such as a developer and a neighbour. It must be a 
ser vice offered by the public authorities which 
the parties to the building project are free to make 
use of. Mediation should take place at as early a 
stage of the proceedings as possible, and must pri
marily be directed by municipal authorities. The 
object is to resolve matters that do not require 
lengthy processing quickly and cheaply. 

Follow-up of unlawful actions 

Under the current system, a great deal of respon
sibility is placed with the private participants 
involved in a building project. This allocation of 
roles can only function satisfactorily if all parties 
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are aware of what they are responsible for in the 
administrative process and what this responsibi
lity entails. Furthermore, the players must actu
ally comply with the regulator y framework. 

In ever y sector of society, including building 
projects, in order to ensure that rules are com
plied with, failure to comply must have negative 
consequences. The Planning and Building Act 
contains several instruments that may be applied. 

However, the general impression is that the 
follow-up of unlawful actions is an area which – for 
various reasons – is given low priority. Moreover, 
many reports and experiences indicate that such 
low priority is given to follow-up that general moti
vation to comply with the regulatory framework is 
undermined. It must be assumed that the authori
ties’ failure to take action is likely to exacerbate 
this negative trend. 

When, despite the serious consequences, the 
authorities nonetheless choose not to follow up 
unlawful actions, the obvious conclusion is that it 
is the availability of resources that is the decisive 
factor. 

Following up breaches of the law is assumed 
to be necessar y in order to ensure good results 
and efficient administrative processing. To 
achieve this it is also important that the central 
authorities establish regulatory frameworks and 
guiding principles that ensure that priorities are 
correctly ordered. 

Consideration should be given to whether the 
Act can be amended so as to avoid the current 
situation in which those who follow the rules are 
the ones who finance the municipality’s follow up 
of those who choose not to comply. In the Com-
mittee’s view, the principle that the person who 
generates the costs must pay them must apply in 
this sector of society, too. 

The possibilities of establishing support func
tions in these areas for municipalities that do not 
possess the appropriate expertise within their 
own organization should be examined. 

The active follow-up of unlawful activity must 
be viewed as part of efforts to achieve a more effi
cient system. The Building Legislation Committee 
considers it important to receive input as to the 
kind of measures that might be envisaged in this 
area. 

Apportionment of costs 

Under its terms of reference, the Committee is 
asked to consider simpler alternatives to the cur
rent rules for refunds for roads and water and 

sewage systems. There are several possible 
instruments for financing common installations, 
including 
–	 Advance collection of utility-based investment 

contributions (fund) 
–	 Payment in arrears of utility-based investment 

contributions (refund) 
–	 Fees earmarked for specific types of common 

installations 
–	 Agreements relating to both planning obliga

tions and public-private sector cooperation 

The proposed enactment of the right to enter into 
planning obligation agreements will also have an 
impact on the overall need for financial instru
ments. Planning obligation agreements supple
ment the other instruments, but do not replace 
them entirely. This is partly because a planning 
obligation agreement does not include third par
ties who benefit from an investment in a common 
installation such as a road or a water or sewage 
system. The Committee will continue to examine 
alternatives to refunds, such as a simplified 
refund system or fees earmarked for specific 
types of common installations, as well as other 
types of forward-looking financial instruments. 

The scope and extent of the Act 

Under its terms of reference, the Committee is 
requested to assess the need to include special 
provisions in the Act relating to its applicability on 
Svalbard. Since the Committee was appointed, a 
study has been carried out in this field. Part of the 
Act has now been incorporated as Regulations 
pursuant to the Act of 17 July 1925 No. 11 on Sval
bard (the Svalbard Act) and now applies to the 
Longyearbyen planning area. This concerns, for 
instance, the provisions regarding administrative 
processing of applications, responsibility and con
trol. The Committee will therefore not consider 
the application of these provisions on Svalbard 
until its final interim report, in which most of the 
legislative amendments will be proposed. 

The Planning Legislation Committee proposes 
to divide provisions relating to the scope and 
extent of the Act into two sections, one for the ter
ritorial extent and one for the substantive scope of 
the Act. The Building Legislation Committee 
endorses this proposal, as it appears to be more 
straightfor ward than the current provision and 
provides a clearer overview. The Planning Legis
lation Committee’s draft provision regarding the 
territorial extent of the Act corresponds, with cer
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tain amendments, to the current section 1. While 
the present statute applies as far as the base line, 
the Planning Legislation Committee has proposed 
that the territorial extent be expanded by one nau
tical mile. As grounds for this proposal, the Com
mittee refers to the EU Water Framework Direc
tive, which has a corresponding field of applica
tion. The Building Legislation Committee 
considers this assessment to be a typical planning 
issue, and will await the consultative comments on 
the Planning Legislation Committee’s proposal. 
The Building Legislation Committee is of the opi
nion that both the part of the Act relating to plan
ning and the part relating to building matters 
should continue to have the same territorial 
extent. 

Under its terms of reference, the Building 
Legislation Committee is also requested to assess 
the Act’s scope and extent at sea. Since particular 
reference is made to subsea projects and objects 
attached to the sea floor, the Committee has inter
preted this as meaning that it is to assess the sub
stantive scope of the Act. Through a question
naire survey of ever y municipality in Norway and 
through contact with the county governors of the 
coastal counties, the Committee has ascertained 
the extent of the type of project in question. The 
survey shows that the projects that occur most 
frequently are moles, dredging projects, water 
and sewage systems and quays. The Committee 
will examine the data that have been compiled 
with a view to proposing possible amendments in 
Interim Report II. 

As regards the Planning Legislation Commit-
tee’s proposal to abolish the exemption for marine 
pipelines for the transport of petroleum in the cur
rent provision relating to the scope of the Act, the 
Building Legislation Committee wishes to await 
the consultative comments on the proposal. If 
planning of marine pipelines is to be part of gene
ral land use planning, as the majority of the Plan
ning Legislation Committee proposes, considera
tion must nevertheless be given to whether such 
projects must also be processed as a building mat
ter or exempted on a par with a number of other 
projects, cf. section 7 of the Regulations of June 24 
th 2003 pursuant to the Planning and Building Act 
relating to administrative processing and control. 
The Committee will revert to this issue in Interim 
Report II. 

The Planning Legislation Committee has pro
posed a general provision defining the substantive 
scope of the Act, which covers both the planning 
and execution of building and construction pro

jects. Under its terms of reference, the Building 
Legislation Committee is to assess the appropria
teness of introducing a substantive definition of 
the areas to which the Act is to apply. The Com
mittee cannot see that it is appropriate, in a provi
sion defining the substantive scope of the Act, to 
have a casuistic list specifying the projects to 
which the Act is to apply, but wishes to make this 
clearer and more flexible than in the current Act. 
Among other things, the Committee will consider 
this question in conjunction with the provisions 
on the duty of application and notification in Inte
rim Report II. Otherwise, the Building Legislation 
Committee essentially endorses the Planning 
Legislation Committee’s proposal for a provision 
relating to the substantive scope of the Act. 

Relationship to other regulatory frameworks 

The relationship between the Planning and Build
ing Act and sectoral legislation is significant in 
terms of predictability, efficiency and time. The 
challenge is partly to find substantive provisions 
that will lead to the clarification that is required in 
order to safeguard human health, the environ
ment, safety, etc., and partly to ensure that unne
cessary duplication of processing does not delay 
the issuance of permits required in order to rea
lize building projects. If it is impossible to avoid 
duplicate processing, i.e. if various aspects of pro
jects must be assessed by both the building autho
rities and one or more sectoral authorities, the 
processing pursuant to sectoral legislation should 
as far as possible be coordinated with the proces
sing pursuant to the Planning and Building Act. 
This is partly a question of whether coordination 
should take place in connection with the proces
sing of the building application (what should be 
clarified through the processing of building appli
cations, and what can be clarified at a later stage), 
and partly a question of drawing up appropriate 
rules for how this coordination is to be carried out 
(what is to be the responsibility of the building 
authorities). 

A key issue in many building matters is 
whether matters of private law prevent the realiza
tion of the project for which permission has been 
applied. The basic principle in current legislation 
is that matters and conflicts under private law do 
not fall within the scope of questions to be consi
dered by the planning and building authorities. 
The provisions of the Planning and Building Act 
basically only regulate the legal situation between 
the authorities and any developer who wishes to 
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carry out projects of significance for land use in 
the area in question. However, the planning and 
building authorities’ assessment of matters of pri
vate law in their processing of a building matter is 
a problem that often occurs in practice. The 
extent of the planning and building authorities’ 
duty to investigate pursuant to section 17 of the 
Public Administration Act as regards clarifying 
matters of private law, such as questions of legal 
authority, property boundaries between neigh
bours, etc. has been a topic in several cases dealt 
with by the Parliamentar y Ombudsman for Public 
Administration. A special issue, therefore, is 
whether the building authorities should have gre
ater responsibility than is the case under current 
legislation for contributing towards clarifying pri
vate law matters when processing the building 
matter. It might be considered an advantage that 
the building authorities, as a neutral body, also 
make a decision on legal disputes between neigh
bours, rather than individuals being required to 
take the matter up directly with the developer. 
There may also be strong societal interests rela
ted to the possibility of exercising a building per
mit despite the neighbour’s invocation of private 
law arguments. On the other hand, the additional 
work such clarification would entail for the build
ing authorities must be weighed against the objec
tive of more efficient processing of building appli
cations. Although it may be desirable to clarify pri
vate law matters during the processing of the 
building application, this is an issue that raises 
many questions of both legal and practical nature. 

The Committee will revert to these issues in 
connection with the draft Bill in Interim Report II. 

The coherence between building legislation and 
costs 

One argument from the main critics of the last 
major Building Act reform passed in 1995 is that it 
has had a cost-increasing effect on a housing mar
ked already under pressure. 

One of the main motivations for the reform 
was poor quality and the degree of incidence of 
defects and damages on erected buildings. Avoid
ing unnecessary increases in prices is naturally 
important. The Committee, however, must also 
avoid that the strong demand for simplified and 
efficient building legislation results in compromi
ses leading to a lessened quality in the building 
and construction works. 

Statistically it is not apparent, on a national 
basis, that the building legislation or the last 
Building Act reform as such, can account for 
increased housing costs. Local variations in the 
planning and building case handling processes 
may to a certain degree explain the range of diffe
rences in costs between various projects. The 
introduction of time limits in building case hand
ling processes was enacted to level off these diffe
rences. It will also be necessary to do a closer 
study of the significance of appeal procedures and 
the extent of appeal rights, in the total picture of 
costs. 

Price development on housing compared to 
wages shows a moderate increase of 4 percent 
over the last 20 years. Local variations do occur, 
but the Committee cannot see these differences 
to be a direct consequence of the building legisla
tion. Costs resulting from changes in the techni
cal requirements are not discussed in this con
text. 

It has been argued from the building business 
that there is a potential of NOK 3–3,5 billions to be 
saved in the housing sector by achieving a more 
efficient planning and building case handling pro
cess. An estimate of the total cost on the housing 
sector in 2002 shows an investment of NOK 77,5 
billions. If this entire investment is prolonged for 
one year due to deferred sales, the total interest 
charge on the investment will amount to the clai
med NOK 3–3,5 billions. Regardless of how effici
ent the building case handling processes may 
become, this amount cannot be brought to zero. 

The Norwegian State Housing Bank has been 
calling attention to an asymmetrical level of know
ledge of the correlation between price and quality 
between the buyers and sellers in the housing 
market. Buyer's lack of knowledge might weaken 
the competition and lessen the degree of consci
ousness of quality and standard. These aspects 
are also cost-driving factors. 

It is generally agreed that defects and dama
ges are major cost-increasing factors. In the light 
of the 1995 Building Act reform it might be 
argued that as much as 70 percent of these costs 
fall under the responsibilities of the defined func
tions of the contracted enterprises. A significant 
potential for future cost reduction therefore 
seems to come with efficiently ensuring that quali
fied persons/firms given these responsible func
tions in the building process do have sufficient 
and relevant knowledge and competence. 
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Chapter 9 Planning obligation agreements 

The Building Legislation Committee’s terms of 
reference stipulate that the Committee must 
«assess the possible need for special rules for the 
agreement-based implementation» of plans, i.e. 
planning obligation agreements. In spring 2003, 
the Minister also expressed a desire that the 
Building Legislation Committee give priority to 
work on planning obligation agreements, particu
larly with a view to presenting a draft Bill on this 
subject already in the Committee’s first interim 
recommendation. This has been followed up by 
the Committee, which in this report proposes to 
incorporate a completely new chapter on planning 
obligation agreements in a new Planning and 
Building Act. The proposal differs on a number of 
significant points from the proposal concerning 
the statutor y regulation of this subject already pre
sented in spring 2003 by the Planning Legislation 
Committee in Norwegian Official Report (NOU) 
2003: 14 on improved municipal and regional plan
ning under the Planning and Building Act II. 

In the Committee’s opinion, planning obliga
tion agreements may be an effective instrument 
to strengthen the implementation of both munici
pal master plans and local development plans. 
This form of agreement may provide a greater 
guarantee of the plans actually being carried out 
and ensure greater predictability for private 
developers. Moreover, a growing share of project 
planning and implementation is being carried out 
by private parties, and the use of planning obliga
tion agreements has increased in conjunction with 
this trend. However, the practice that has develo
ped raises a number of difficult questions of politi
cal, financial and legal nature. The proposal for 
statutor y regulation aims at clarifying these 
issues, while ensuring that planning obligation 
agreements can be retained as a positive tool for 
use by planning authorities in realizing land use 
plans. 

Statutory regulation is only proposed for agre
ements that concern the implementation of land 
use plans. Thus a binding planning obligation 
agreement can only be entered into if the area 
being developed is covered by a land use plan. To 
ensure that planning obligation agreements do 
not forestall the processing of the plan pursuant to 
the Act, emphasis has been placed on formulating 
clear rules for administrative procedure and for 
freedom of information which will promote satis-
factor y agreement processes, safeguard the inte
rests of affected third parties and generally meet 

the need for the public’s access to information and 
possibilities of influencing the process. This will 
also reduce the potential for corruption and for 
developers «buying» a positive planning decision. 
Consequently, considerable importance has been 
attached to transparency as regards planning obli
gation agreements and the agreement process. 

As regards the framework for the content of 
such agreements, the Committee has sought to 
draw up statutor y provisions that provide both 
parties to the agreement, both the municipality 
and the private party, with a flexible tool that does 
not constitute an obstacle to building. In the Com-
mittee’s opinion, the wide variety of projects, in 
terms of both type and size, for which applications 
are submitted reflect the complexity of the situa
tion that is to be regulated. Here, too, dynamic 
developments must be expected during the 
period to which the statutor y provisions are to 
apply. There is reason to expect that the interac
tion between the public and private sectors will 
continue to give rise to new ways of allocating 
responsibilities and solving common challenges – 
in the best interests of those concerned and of 
society as a whole. The statutor y regulation of 
this field must therefore be flexible and dynamic. 
The dividing lines between the various types of 
infrastructure which society will require in con
nection with development cannot be expected to 
remain constant and unequivocal in the future, 
and the regulator y framework must be designed 
to prevent abuse while facilitating necessar y coo
peration on development, also in areas where 
development is still at an unfinished stage. For 
this reason, an attempt has been made in the draft 
Bill to avoid setting absolute, rigid limits for the 
type of infrastructure to which a planning obliga
tion agreement may apply. Both technical and 
social infrastructure are in principle included in 
what a planning obligation agreement can contain, 
but the draft Bill sets stringent criteria for the con
nection between what is agreed upon and what is 
to be built. Under the draft Bill, the costs related 
to infrastructure which the private party assumes 
in a planning obligation agreement must not 
exceed the additional strain placed on existing 
infrastructure by the development. This will pre
vent an arbitrary developer, and in the end per
haps a home-buyer, having to bear the cost of 
major investments necessitated by development 
over time. 

By proposing a flexible rule based on discreti
onar y criteria, the intention is to make it possible 
to tailor the infrastructure projects for which a 
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developer assumes responsibility to the needs of 
individual projects. This prevents development 
from coming to a halt and meets any need for 
infrastructure that arises as a result of develop
ment. The solution is also a dynamic one, since 
any new phenomena that may occur in the future 
are covered by the wording of the Act and do not 
necessitate any legislative amendments. 

In the Committee’s view, the question of the 
developer’s competitors is also a main issue. A 
special report has been commissioned on the rela
tionship between planning obligation agreements 
and the regulator y framework for public procure
ment and the EEA, and the Committee has also 
found reason to present a proposal for a special 
provision to deal with this issue. 

In formulating the draft Bill, special emphasis 
has otherwise been placed on simplification, as 

required by the Committee’s terms of reference. 
Rules of administrative procedure and freedom of 
information, etc. have been formulated with an 
eye to balancing, on the one hand, the objectives 
of simplification, efficiency and predictability 
with, on the other, due process of law and protec
tion of public interests. 

The use of planning obligation agreements 
has financial consequences for the public sector, 
primarily municipalities. It also has financial con
sequences for private parties. The extent to which 
possible consequences may change as a result of 
the draft Bill will depend on the extent to which 
the enactment of this legislation leads to a change 
in the use or content of planning obligation agre
ements compared with current practice. As far as 
administrative consequences of the Bill are con
cerned, these are considered to be minor. 



 Del II 

Bakgrunn – dagens situasjon
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Kapittel 3 

Gjeldende regelverk 

3.1 Dagens system – forholdet mellom 
plan- og byggesak 

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 fore
skriver et system for utarbeidelse av planer som 
skal legge til rette for en samordning av statlig, 
fylkeskommunal og kommunal virksomhet, og 
som skal danne grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser og om utbygging. Gjennom 
planleggingen og ved særskilte krav til det 
enkelte byggetiltak er det et siktemål at arealbruk 
og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den 
enkelte og samfunnet, jf. formålsbestemmelsen i § 
2. I formålsbestemmelsen er det også særskilt 
nevnt at loven skal sikre estetiske hensyn og gode 
oppvekstvilkår for barn. 

Siktemålet med planleggingsbestemmelsene i 
loven gjelder ikke bare samordning av areal- og 
naturressursfor valtningen, men også overordnet 
samfunnsplanlegging av prinsipiell og strategisk 
art, herunder økonomisk, sosial og kulturell 
utvikling innenfor et område. En rekke andre 
lover har også nær tilknytning til planbestemmel
sene i plan- og bygningsloven. Som eksempler 
kan nevnes jordlova og natur vernloven som 
begge har formålsbestemmelser som understre
ker betydningen av vern og balansert bruk av 
naturressurser. Andre lover har en sterkere beto
ning av utbyggings- og sysselsettingsinteresser, 
for eksempel sysselsettingsloven. I tillegg har vi 
enkelte lover med en mer sammensatt målsetting. 
Et slikt spekter av formål kan lett føre til konflik
ter innenfor snevre geografiske områder, og de 
må derfor avpasses mot hverandre i en større 
sammenheng. Dette er noe av bakgrunnen for at 
samordningsfunksjonen når det gjelder statlig, fyl
keskommunal og kommunal virksomhet er sær
skilt fremhevet i plan- og bygningslovens formåls
bestemmelse. 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven 
foregår ved at det på statlig nivå vedtas rikspoli
tiske retningslinjer, på fylkesnivå fylkesplaner, og 
på kommunalt nivå kommuneplaner, regulerings

planer og bebyggelsesplaner. For utbyggingsinte
ressene har planene ikke bare rettsvirkninger 
internt mellom de forskjellige plannivåer: Areal
bruken som fastsettes i den kommunale planleg
gingen etter loven, dvs. i kommuneplanens areal-
del, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, blir 
bestemmende for hvilke bygge- og anleggstiltak 
og hvilken virksomhet som er tillatt på de forskjel
lige arealene. Bestemmelser til arealdelen og 
reguleringsplanen er også som hovedregel bin
dende. Derimot kan en fylkesplan eller rikspoli
tiske retningslinjer etter lovens § 17-1 ikke benyt
tes direkte som hjemmel for å forby uønsket 
utnyttelse av arealer. 

Ovennevnte utgangspunkt om virkningen av 
den kommunale arealplanleggingen for det 
enkelte byggetiltak, innebærer ikke at det gjelder 
et generelt plankrav som forutsetning for utnyt
telse av fast eiendom. Det har tidligere vært dis
kutert om det skulle innføres et slikt «speilven
dingsprinsipp»; at intet areal skulle kunne bebyg
ges eller undergis irreversibel omdisponering 
uten at dette var i samsvar med en godkjent plan 
for området. Forslag om dette har imidlertid ikke 
ført fram. Likevel har vi regler som et stykke på 
vei imøtekommer de offentlige interesser som et 
generelt plankrav mer direkte ville sikret. For det 
første har planmyndighetene hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 33 til å nedlegge midlertidig 
bygge- og deleforbud inntil et område er blitt nær
mere vurdert med hensyn til fremtidig regule
ring. Videre har plan- og bygningsmyndighetene 
hjemmel i kommuneplanens arealdel for å stille 
krav om mer detaljert plan (regulerings- eller 
bebyggelsesplan) før tillatelse til tiltak kan gis, jf. 
§ 20-4 andre ledd bokstav a. For områder som i 
arealdelen av kommuneplanen er avsatt til utbyg
gingsformål, kan det dessuten med hjemmel i § 
20-4 andre ledd bokstav b bestemmes at utbyggin
gen skal skje i en bestemt rekkefølge (rekkefølge
bestemmelser), for eksempel at et område ikke 
skal kunne utbygges før et annet er ferdig utbygd, 
eller før tekniske anlegg og samfunnstjenester er 
etablert. I § 26 er det tilsvarende hjemmel for å 



34 NOU 2003: 24 

Kapittel 3 Mer effektiv bygningslovgivning 

benytte rekkefølgebestemmelser til regulerings
og bebyggelsesplaner. 

Det er ellers et viktig prinsipp at planleggin
gen skal skje mest mulig desentralt og nærmest 
mulig de som berøres av beslutningene. Dette er 
bakgrunnen for at det som hovedregel er de folke
valgte organene i kommuner og fylkeskommuner 
som har ansvar for planleggingen og som vedtar 
planene. Planleggingen blir dermed også et red
skap for folkevalgte organer til å utforme og virke
liggjøre politiske mål. 

Den overordnede historiske målsettingen 
med reglene om arealplanlegging har vært å gi 
myndighetene kontroll med arealbruken, og å 
kunne legge fysiske rammer for en hensiktsmes
sig utforming av byer, tettsteder, bygningsmiljøer 
og det fysiske rom. Plan- og bygningsmyndighe
tene har med andre ord to hovedoppgaver etter 
loven: De skal utarbeide planer, og de skal hånd
heve plan- og bygningslovgivningen generelt og 
spesielt når nye byggetiltak skal gjennomføres. 

3.2 Byggesaksreglene i hovedtrekk 

3.2.1 Generelt 

Et enkelt byggverk beslaglegger areal og setter 
ved sin bruk, størrelse og sitt utseende preg på 
omgivelsene. Av § 2 i gjeldende plan- og bygnings
lov følger det som et sentralt formål med loven at 
den skal legge til rette for at slik arealbruk og 
bebyggelse blir til størst mulig gavn for den 
enkelte og samfunnet. Allmenne interesser krever 
imidlertid en nærmere regulering av byggevirk
somheten med sikte på å sikre at bebyggelsen 
også utføres forsvarlig ut fra bygnings- og brann
tekniske, helsemessige, miljømessige, estetiske 
og økonomiske hensyn. I tillegg til regler om 
fysisk planlegging og arealbruksstyring har der-
for plan- og bygningslovgivningen regler om saks
behandling, ansvar, kontroll og tilsyn i forbindelse 
med konkrete byggetiltak, samt en rekke materi
elle regler som stiller krav til de enkelte bygge- og 
anleggstiltak. 

Byggesaksreglene i dagens plan- og bygnings
lov er i stor grad tuftet på bygningsloven av 18. 
juni 1965 som igjen hadde som utgangspunkt den 
tidligere bygningslov av 22. februar 1924. Bestem
melsene har blitt endret en del opp gjennom 
årene – særlig saksbehandlingsreglene – og sikte
målet har da ofte vært å skape et enklere og mer 
koordinert system. Byggesaksdelen av loven er 

imidlertid ikke tidligere gjort til gjenstand for en 
helhetlig gjennomgang og revisjon. 

Byggesaksdelen av loven består i dag i korte 
trekk av bestemmelser om saksbehandlingen 
(kapittel XVI), samt regler om krav til byggetomta 
(kapittel XII), bebyggelsen (kapittel XIII), særlige 
bygninger og anlegg (kapittel XIV), bestående 
byggverk (kapittel XV), straffansvar (kapittel 
XVIII), ulovlig byggearbeid (kapittel XIX) og for
skjellige bestemmelser om bl.a. sikringstiltak, 
innhegning, byggtekniske installasjoner og gebyr 
(kapittel XVII). Lovens regler suppleres og utfyl
les av tre sentrale forskrifter; forskrift om saksbe
handling og kontroll i byggesaker, forskrift om 
godkjenning av foretak for ansvarsrett, og for
skrift om tekniske krav til byggverk, alle opprin
nelig av 22. januar 1997. I tillegg kommer en for
skrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning 
av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygnings
loven. Det er Kommunal- og regionaldepartemen
tet som er fagansvarlig for bygningsdelen av plan
og bygningsloven og de nevnte forskrifter, mens 
Miljøverndepartementet er ansvarlig for plande
len. Kommunal- og regionaldepartementet er 
også ansvarlig for lovens bestemmelser om 
ekspropriasjon (kapittel VIII), refusjon (kapittel 
IX), skjønn (kapittel X) og om deling av eiendom
mer (kapittel XI). 

3.2.2 Særlig om saksbehandlingssystemene 

I utgangspunktet er det den som gjennomfører et 
byggetiltak som har plikt til å påse at tiltaket ikke 
kommer i strid med plan- og bygningslovgivnin
gen. For å sikre at dette følges opp, er de kommu
nale bygningsmyndighetene pålagt å føre tilsyn 
og kontroll. Tilsynsplikten er generell, og gjelder 
alle slags tiltak som omfattes av plan- og byg
ningslovgivningen. Etter lovendringen vedtatt i 
1995 er det imidlertid lagt opp til at de forskjellige 
typer tiltak skal undergis en saksbehandling og 
kontroll i kommunen som er tilpasset tiltakets art 
og vanskelighetsgrad; såkalt typebestemt saksbe
handling. Vi har i dag ulike tiltakstyper: Ordinære 
søknadssaker (jf. lovens § 93 første ledd), enkle 
tiltak (jf. lovens § 95 b), meldingssaker (jf. lovens 
§§ 81, 85, 86a og 86b) og mindre tiltak unntatt søk
nads- eller meldeplikt (jf. lovens § 93 andre ledd 
og saksbehandlingsforskriften § 5). 

Søknadssakene undergis en fullstendig 
behandling etter reglene i plan- og bygningsloven 
kapittel XVI om saksbehandling, ansvar og kon
troll, samt de nærmere regler i saksbehandlings
forskriften kapittel VI med bl.a. krav til dokumen
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tasjon, ansvarsoppgave og kontrollplaner. I slike 
saker har tiltakshaveren forbud mot å påbegynne 
tiltaket før bygningsmyndighetene uttrykkelig 
har gitt tillatelse. Søknaden kan behandles i ett 
trinn, dvs. at den avgjøres med en tillatelse til å 
sette i gang arbeidet hvis det omsøkte tiltak er i 
samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Ved 
lovendringen vedtatt i 1995 ble det imidlertid lagt 
til rette for at søknadsbehandlingen alternativt 
kan gjennomføres trinnvis; først en behandling 
som fører fram til en rammetillatelse, og deretter 
en behandling som fører fram til en igangsettings
tillatelse. 

For «enkle tiltak» er det fastsatt bestemmelser 
i lovens § 95b og saksbehandlingsforskriften § 14: 
Dersom nærmere betingelser er oppfylt (bl.a. 
særskilte krav til dokumentasjonen som skal ligge 
ved søknaden) anses tillatelse gitt hvis kommu
nen ikke har truffet vedtak innen 3 uker etter at 
fullstendig søknad ble mottatt. De øvrige bestem
melsene om kontroll og ansvar i lovens kapittel 
XVI gjelder. Kommunen er gitt myndighet til å 
avgjøre hvilke tiltak som faller inn under disse 
reglene. 

For de meldepliktige tiltak er det fastsatt sær
skilte saksbehandlingsregler både i loven og i 
saksbehandlingsforskriften kapittel III. Felles
trekk for disse sakene er at melderen ikke behø
ver å avvente en uttr ykkelig tillatelse fra byg
ningsmyndighetene, og at de generelle reglene 
om kontroll og ansvar i lovens kapittel XVI ikke 
gjelder. Kommunens overordnede tilsynsplikt 
etter lovens § 10-1 gjelder imidlertid også for mel
dingssakene – det er den særlige kontrollplikten i 
§ 95 nr. 2 som bare gjelder de søknadspliktige til
tak. 

Med hjemmel i lovens § 93 andre ledd er det i 
saksbehandlingsforskriften § 5 regnet opp en del 
mindre byggetiltak som helt er unntatt fra saksbe
handling etter plan- og bygningsloven. For disse 
gjelder heller ikke bestemmelsene om ansvar og 
kontroll. De materielle reglene i plan- og byg
ningslovgivningen gjelder imidlertid også for 
slike tiltak, og tiltakshaver må derfor selv på for
hånd vurdere lovmessigheten. Ved ulovligheter 
kan bygningsmyndighetene gripe inn i medhold 
av lovens §§ 113 flg. 

3.2.3 Nærmere om ansvar og kontroll 

I tillegg til det generelle tilsynsansvaret, har kom
munen i søknadssakene et særlig ansvar for å 

kontrollere at tiltaket ikke strider mot de ytre 
rammer som plan- og bygningslovgivningen set
ter for tiltaket og at de overordnede krav til de tek
niske rammebetingelser er oppfylt, jf. lovens § 95 
nr. 2. De mer detaljerte tekniske rammebetingel
ser er det etter lovendringen vedtatt i 1995 tiltaks
haverens fagkyndige medhjelpere som er tillagt 
hovedansvaret for, og dette ansvaret gjelder 
direkte overfor bygningsmyndighetene. Ved lov
endringen vedtatt i 1995 ble for øvrig tiltakshaver 
også pålagt å ha en ansvarlig kontrollerende for 
prosjekteringen og utførelsen. 

Bygningsmyndighetenes kontrolloppgaver i 
utførelsesfasen av et byggeprosjekt, ble betydelig 
endret i 1995. Som for detaljprosjekteringen i søk
nadsfasen, skal bygningsmyndighetene i stedet 
for selv å gjennomføre kontroll med utførelsen 
påse at andre gjennomfører en ansvarlig kontroll. 
Under søknadsbehandlingen før igangsettelse 
skal det utarbeides kontrollplaner for utførelsen 
med angivelse av hva som skal kontrolleres og 
kontrollform. Selve kontrollen på byggeplassen 
utføres i henhold til dette enten av den utførende 
selv (egenkontroll) eller av en uavhengig tredje
mann. Byggeprosessen avsluttes med en sluttkon
troll der bygningsmyndighetene påser at kontroll
planen er fulgt. 

Ordningen med at alle deler av et byggetiltak 
skal være belagt med tredjemannsansvar, ble inn
ført ved lovendringen som ble vedtatt i 1995. 
Dette innebærer at også andre enn tiltakshaver nå 
har ansvar for at myndighetenes krav etterkom
mes, og at disse tredjemenn i forhold til offentlige 
byggeregler også hefter direkte overfor bygnings
myndighetene i tillegg til det ansvaret de har over-
for tiltakshaveren. Tredjemannsansvaret er delt 
opp i 4 forskjellige funksjoner: Ansvarlig søker og 
ansvarlig prosjekterende i søknadsfasen, samt 
ansvarlig utførende. I tillegg skal kontroll være 
underlagt særskilt ansvar både i søknadsfasen og 
i utførelsesfasen. 

Et særlig siktemål med omleggingen til syste
met med tredjemannsansvar i 1995, var at man 
ønsket å heve kvaliteten på det som bygges. For 
ytterligere å sikre at denne målsettingen kunne 
nås, ble det samtidig innført en ordning med for
håndsgodkjennelse av medhjelpernes faglige kva
lifikasjoner til å utføre de oppgaver de er tiltenkt i 
byggeprosessen. Spesifikke kvalifikasjonskrav for 
de forskjellige funksjoner fremgår nå av godkjen
ningsforskriften av 22. januar 1997. 
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3.3 Lovendringer i kraft per 1. juli 2003 

På bakgrunn av et forslag fra Kommunalkomitéen 
våren 2001 (Dok. nr. 8:59 (2000–2001)), ble det 
utarbeidet forslag til endringer i plan- og byg
ningsloven med sikte på forenkling og raskere 
tempo i behandlingsprosessen. Dette var forslag 
som regjeringen mente det var nødvendig å inn
føre på kort sikt, og som man ikke fant å kunne 
vente med til Bygningslovutvalget hadde avsluttet 
sitt arbeid. Endringsforslagene ble fremmet for 
Stortinget i Ot.prp. nr. 112 (2001–2002) og ble 
vedtatt januar 2003 med ikrafttredelse 1. juli 2003. 
Endringene gjelder bl.a. innføring av tidsfrister 
for kommunenes byggesaksbehandling, forenk
linger i dokumentasjonskravene og utvidelse av 
adgangen til bruk av melding. Andre mindre for
enklinger er innarbeidet i forskriftene til loven. 

3.3.1 Tidsfrister 

De viktigste endringene er innføring av en rekke 
nye tidsfrister for kommunal byggesaksbehand
ling. Vi har til nå hatt særskilte frister for behand
ling av meldingssaker i plan- og bygningsloven §§ 
81, 86a første ledd a) og b), samt for enkle tiltak 
etter plan- og bygningsloven § 95b. Kommunene 
skulle i tillegg sette frister for andre myndighe
ters uttalelse i byggesaker etter plan- og byg
ningsloven § 95 nr. 2, slik denne bestemmelsen 
lød før siste endring. 

De nye fristene i plan- og bygningsloven ble 
innført særlig med tanke på forholdene i bygge
og anleggsvirksomheten, der man er avhengig av 
forutberegnelighet og fremdrift i den samfunns
messige verdiskapningen. 

Noen av de nye fristene fremgår direkte av 
plan- og bygningsloven, mens andre er gitt i for
skrift. I tillegg til frist for meldingssaker og enkle 
tiltak, som har eksistert tidligere, er de nye fris
tene som fremgår direkte av lov: 
–	 12 uker for byggesøknader som ikke er enkle 

tiltak, 
–	 4 uker for andre myndigheters uttalelse, og 
–	 2 uker for å avholde forhåndskonferanse. 

I tillegg er saksbehandlingstiden for enkle tiltak 
redusert fra 4 til 3 uker for å få lik frist for kommu
nens vurdering av enkle tiltak og meldingssaker. 

De øvrige tidsfrister er gitt i forskrift om saks
behandling og kontroll (SAK): 
–	 3 uker for søknad om igangsettingstillatelse, 

–	 1 uke for anmodning om midlertidig brukstilla
telse, 

–	 2 uker for krav om ferdigattest, 
–	 6 uker for å oversende klagesaker, og 
–	 6 uker for at klageinstansen skal behandle 

saker der førsteinstansvedtaket er gitt utsatt 
iverksetting pga. klagen. 

Den generelle 12-ukers fristen for byggesaker 
gjelder kun saker der avgjørelsen ikke er avhen
gig av dispensasjon eller annen omfattende avkla
ring i forhold til plan. 

I saker der bygningsmyndighetene har en 
koordineringsplikt overfor sektormyndigheter 
etter plan- og bygningsloven § 95 nr. 3 første ledd, 
er det innført en tidsfrist på fire uker for andre 
myndigheter som skal gi tillatelse eller samtykke 
eller avgi uttalelse etter sektorlov. Det er åpnet for 
anmodning om fristutsettelse fra sektormyndig
hetene i særlige tilfeller før 4-ukers fristen går ut. 
I tilfeller der andre myndigheter skal avgi uttalelse 

etter sin sektorlov og fristen oversittes, kan byg
ningsmyndighetene likevel avgjøre saken uten å 
ta hensyn til uttalelse som eventuelt innkommer 
senere. 

Regelen om forhåndskonferanse ble innført 
ved byggesaksreformen vedtatt i 1995 med sikte 
på bedre og tidligere dialog mellom tiltakshaver/ 
søker og de kommunale bygningsmyndigheter. 
Regelen gir tiltakshaver en rett til å kreve for
håndskonferanse. Kommunen kan også innkalle 
til forhåndskonferanse. Kommunal- og regional
departementet foreslo i Ot.prp. nr. 112 (2001– 
2002) at en slik tidsfrist skulle vurderes nærmere 
i forbindelse med utarbeidelse av forskrift. Stor
tinget ønsket imidlertid at en tidsfrist for avhol
delse av forhåndskonferanse skulle fremgå 
direkte av loven, og det ble således vedtatt å inn
føre en tidsfrist på to uker fra tiltakshavers 
anmodning om forhåndskonferanse. 

Øvrige tidsfrister er regulert i saksbehand
lingsforskriften. 

Det er også innført nye regler om virkning av 
fristoverskridelse knyttet til 12-ukers fristen for 
byggesaksbehandling, fristen på 1 uke for utste
delse av midlertidig brukstillatelse og fristen på 4 
uker for andre myndigheters medvirkning. 

Overskridelse av 12-ukers fristen for bygge
saksbehandling (der det ikke dreier seg om enkle 
tiltak) medfører reduksjon av byggesaksgebyret. 
Regelen om reduksjon av gebyret vil ikke tre i kraft 
før 1. juli 2004. Inntil da skal fristregelen betraktes 
som en instruks til kommunen, på linje med de 
tidsfrister det ikke er knyttet sanksjoner til. 
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3.3.2 Andre endringer 

Det er vedtatt en lovendring om utvidelse av mel
dingsordningen i plan- og bygningsloven § 86a i 
tråd med Stortingets behandling av Dok. nr. 8:59 
(2000–2001). Uttr ykket «mindre byggearbeid» er 
erstattet med «mindre tiltak», som er noe mer 
omfattende. Samtidig er det ikke lenger bare til
tak på bolig- og fritidseiendom som omfattes av 
bestemmelsen, men tiltak på alle typer eiendom
mer, også f.eks. næringseiendommer. Den nær
mere avgrensing av hvilke typer mindre tiltak ord
ningen nå omfatter er regulert i forskrift, jf. for
skrift om saksbehandling og kontroll § 9. 

Det er videre foretatt en klargjøring av 
bestemmelsen om midlertidige tiltak i plan- og 
bygningsloven § 85. Plassering av en del mindre 
innretninger til fritidsbruk er nå omfattet av en 
unntaksbestemmelse som er flyttet til forskrift. 

Rollefordelingen mellom kommuner og utbyg
gere i byggesaker har vært under kontinuerlig 
vurdering og det er nå foretatt regelendringer 
som gjør at utbygger ved ansvarlig søker får 
større innflytelse over den forberedende saksbe
handlingen enn tidligere. Endringen er gjort med 
sikte på bedre forberedte saker, og dermed en 
mer effektiv kommunal saksbehandling. Ansvar
lig søker skal være mottaker av nabomerknader, 
og kontrollplanen trenger ikke lenger kommunal 
godkjenning. Den er helt og holdent ansvarlig 
søkers ansvar. Ansvarlig søkers rolle er også for
sterket ved at funksjonen som ansvarlig samord
ner nå er innlemmet i ansvarlig søkers oppgaver. 

3.4	 Arbeidet med revisjon av lovens 
plandel 

Planlovutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 23. 
oktober 1998 i den hensikt å revidere plandelen av 
plan- og bygningsloven. I Bygningslovutvalgets 
mandat ble utvalget oppfordret til å samarbeide 
med Planlovutvalget om temaer som henger 
sammen med både plan- og byggesaksdelen av 
loven. Planlovutvalget hadde kommet så langt i 
sitt arbeid da Bygningslovutvalget trådte i funk
sjon, at et nært samarbeid ble vanskelig å gjen
nomføre. Det var likevel kontakt mellom de to 
utvalgene gjennom den perioden begge utvalgene 
arbeidet parallelt, men det ble ikke avholdt noen 
felles møter. 

Planlovutvalgets arbeid har resultert i to delut
redninger, NOU 2001: 7 og NOU 2003: 14. I den 
første delutredningen «Bedre kommunal og regi

onal planlegging etter plan- og bygningsloven I», 
som ble avgitt 31. januar 2001, drøfter utvalget en 
rekke prinsipielle spørsmål knyttet til planleggin
gen etter plan- og bygningsloven og hvordan sys
temet bør utvikles. Denne delutredningen 
omhandler hvordan plansystemet virker og den 
peker på en del temaer og utfordringer som utval
get fant var de mest sentrale i forbindelse med et 
revisjonsarbeid. Hovedutfordringene som ble 
anført av utvalget var følgende: 
–	 å vurdere og tydeliggjøre plansystemets for

mål og funksjon 
–	 å videreutvikle loven som redskap for samord

ning 
–	 å utforme reglene slik at de gir relevant og flek

sibel planlegging i forhold til utfordringene 
samfunnet står overfor til enhver tid 

–	 at det blir en bedre og mer presis målretting av 
planers virkning og gjennomføring i forhold til 
intensjonene med planen 

–	 å utforme mer presise regler som bidrar til 
gode planprosesser for de forskjellige planty
pene og planoppgavene 

–	 å heve nivået når det gjelder kvalitet og kompe
tanse i planleggingen slik at sluttresultatet blir 
godt og forsvarlig 

–	 å tilrettelegge en god lovstruktur, både i plan
og bygningsloven og i koplingen mellom 
denne og de forskjellige sektorlovene. 

Den første delutredningen beskrev og drøftet i 
hovedtrekk hvordan utvalget mente hovedutfor
dringene kunne nås. Utvalget ble også bedt om å 
vurdere behovet for, eller komme med konkrete 
forslag til, nye lovbestemmelser på noen bestemte 
områder i første delutredning. Dette dreide seg 
om fem ulike temaer: Ny bestemmelse om rikspo
litiske retningslinjer, ny bestemmelse om dispen
sasjon, endring av bestemmelsen om strandvern i 
dagens § 17-2, ny bestemmelse om kartgrunnlag 
og forholdet mellom plan- og bygningsloven og 
vassdragsreguleringsloven. Det ble lagt opp til 
omfattende høring og diskusjon rundt forslagene. 

I sin siste utredning «Bedre kommunal og regi
onal planlegging etter plan- og bygninsloven II» 
avgitt 13. mai 2003, fremmer Planlovutvalget en 
rekke endringsforslag. Disse erstatter kapittel I til 
og med VII-a i dagens plan- og bygningslov. Forsla
gene bygger videre på de prinsipielle løsningsfor
slag i første delutredning og høringsuttalelsene til 
denne. 

Utredningen inneholder forslag til et nytt, hel
hetlig plansystem gjennom nye planbestemmel
ser i plan- og bygningsloven. Planlovutvalget viser 
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til behovet for forenkling, effektivitet og fleksibili
tet og mener at forslagene samlet gir slike virknin
ger. Utvalget har også ønske om å øke medvirk
ningen og forbedre kvaliteten i planprosessen. 

Planlovutvalget mener det fortsatt bør være en 
samlet plan- og bygningslov fordi sammenhengen 
mellom bred samfunnsplanlegging, arealplanleg
ging og gjennomføring av planene gjennom byg
gesaksbehandling er viktig og bør opprettholdes. 
Planlovutvalget mener Bygningslovutvalgets 
arbeid bør integreres i denne helheten. Planlovut
valget legger også opp til en ny lovstruktur med 
ny kapittel- og paragrafinndeling. Utvalget fore
slår et nytt innledningskapittel i loven som beskri
ver hovedtrekkene i plansystemet. 

Planlovutvalget mener lovens brede formål 

bør videreføres, men foreslår en utbygging og 
presisering av lovens formålsbestemmelse. 

Utvalget vil styrke loven som redskap for sek

torovergripende samfunnsplanlegging i fylker og 
kommuner fordi lovgivningen på dette felt etter 
deres vurdering er meget fragmentert. De har vil
let gjøre plansystemet i plan- og bygningsloven til 
et felles planverktøy for sektorene, og for klarleg
ging og avveining av ulike hensyn og interesser. 
Utvalget har gjennomgått de forskjellige sektorene 
og angitt måter å samordne planleggingen på. 

Utvalget har ønsket å styrke dagens system 
for regional planlegging ved at fylkeskommunen 
får et hovedansvar for den regionale planleggin
gen i fylket. Etter forslaget skal en regional plan
strategi tidlig i hver valgperiode legge grunnlag 
for en målrettet og fleksibel bruk av fylkesplan, 
fylkesdelplaner for bestemte sektorer eller geo
grafiske områder, og interkommunale planer, ut 
fra de behov og oppgaver som foreligger. Planlov
utvalget påpeker at forslaget er robust i forhold til 
fremtidige endringer i styringsstrukturen på regi
onalt nivå. 

Forslaget går ut på at kommunenes rolle i fyl
kesplanleggingen skal styrkes og at statens rolle 
gjøres mer forpliktende. Det foreslås at en fylkes
delplan for arealbruk skal kunne gjøres rettslig 
bindende gjennom statlig godkjenning. 

For kommunal planlegging har Planlovutval
get foreslått et lignende system ved at kommune
styret tidlig i hver valgperiode skal gå gjennom 
planstatus og vedta en strategi for kommunens 
planarbeid. Innenfor arealplanleggingen foreslås 
kommuneplanens arealdel opprettholdt som et 
sentralt planredskap. Arealformål er gjort gjen
nomgående for alle plantyper på kommunenivå. I 
tillegg til arealformål, foreslås det at arealdelen 
kan angi hensynssoner. Hensyn eller restriksjo

ner skal kunne markeres i arealdelen som hen
synssoner med tilhørende retningslinjer eller 
bestemmelser, i kombinasjon med arealformål. 

Planlovutvalget har foreslått at de tre planty
pene kommunedelplan, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan erstattes av to plantyper, områ
deplan og detaljplan. Områdeplan skal i hovedsak 
være en offentlig plan mens detaljplan også kan 
fremmes av private og offentlige tiltakshavere. 
Det er foreslått en ytterligere forenkling ved at 
detaljplanlegging, byggesaksbehandling og kon
sekvensutredning skal kunne foretas i en felles 
prosess slik at detaljplan og rammetillatelse i visse 
tilfelle skal kunne vedtas samtidig. Adgangen til å 
klage på planvedtak faller etter forslaget bort i 
spørsmål som tidligere er avgjort ved klage eller 
innsigelse. 

I del V i loven foreslår utvalget nærmere 
regler om fire planleggingsoppgaver hvor det er 
særlige utfordringer til samordning mv. over kom
mune- og fylkesgrenser og til statlig medvirkning: 
Samordnet areal- og transportplanlegging, kyst
soneplanlegging, samordnet vannplanlegging og 
planlegging av større sammenhengende natur- og 
friluftsområder og «markaområder». 

Planlovutvalget foreslår et helt nytt kapittel 
som setter rammer for bruk av kommunale utbyg

gingsavtaler. Utbyggingsavtaler skal etter utval
gets forslag begrenses til å være alternativ gjen
nomføring av kostnadsfordeling for teknisk infra
struktur og skal være avhengig av at det 
foreligger vedtatt plan. 

Utvalget har initiert en utredning, gjennom en 
arbeidsgruppe nedsatt av Landbruksdepartemen
tet, for å vurdere jordskifteliknende mekanismer 
for planlegging i tettbygd strøk, med særlig tanke 
på omforming og fornyelse (ofte kalt «urbant jord
skifte»). Ved å foreslå et nytt arealformål i kom
muneplanens arealdel for omforming og fornyelse 
har utvalget lagt til rette for dette. Arbeidsgrup
pens forslag forelå samtidig med Planlovutvalgets 
siste utredning, og det oppfordres til at det arbei
des videre med dette spørsmålet i oppfølgingen. 

Utvalget viderefører sitt forslag fra første delu
tredning om en særskilt bestemmelse for dispen
sasjon fra planer, lovens plankrav og forbudet mot 
bygging i 100-metersbeltet. Bestemmelsen presi
serer dispensasjonsadgangen og strammer noe 
inn i forhold til gjeldende rett. Dagens hjemmel 
for kommunen til å nedlegge midlertidig bygge
og deleforbud foreslås videreført med bare små 
endringer. Planlovutvalget foreslår at lovens virke
område i sjø utvides til 1 nautisk mil utenfor 
grunnlinjen. 
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Planlovutvalget fremmer sine forslag ut fra en 
vurdering av hva som i dag synes mest tjenlig, 
men ser at det stadig vil være nye behov og utfor
dringer, og nye løsninger, både i utviklingen av 
plansystemet og i forholdet til sektorlovgivningen. 
Det vil også komme nye krav utenfra, for eksem
pel i form av EU-direktiver. Planlovutvalget mener 
derfor at det er nødvendig med et kontinuerlig 
arbeid med lovutviklingen på plan- og bygningslo
vens område. Utvalget anbefaler sterkt at regjerin
gen nedsetter en fast kommisjon til ivaretakelse 
av denne oppgaven. 

3.5 Nordisk bygningslovgivning 

I det følgende beskrives i hovedtrekk systemet for 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningslov
givningen i de andre nordiske land. Opplysnin
gene er basert på en prosjektrapport om sammen
ligning av bygningslovgivningen i Norden, utført 
av Norges byggforskningsinstitutt på oppdrag fra 
Nordisk Ministerråd. Prosjektet har særlig tatt for 
seg hvilke oppgaver og ansvar myndighetene og 
private aktører har i de enkelte land. 

3.5.1 Sverige 

Sverige (ca. 9 mill. innbyggere) har 288 kommu
ner og 21 «län». Forvaltningsnivåene er stat og 
kommune. Staten utøver sin myndighet på to 
nivåer: Miljøverndepartementet gir rikspolitiske 
retningslinjer, lover og forskrifter, mens «Länssty
relsene», som har fått delegert sin myndighet fra 
Miljøverndepartementet, fører tilsyn med kom
munenes virksomhet. Kommunene utøver myn
dighet på lokalt nivå. 

Miljøverndepartementet har delegert ansvaret 
for implementering av plan- og bygningsloven 
(«plan- och bygglag») til «Boverket». Boverket er 
et selvstendig fagorgan som i tillegg til å utar
beide forskrifter til loven og gi veiledning til kom
munene om hvordan loven skal praktiseres og tol
kes, bistår myndighetene med rådgivning. Sve
rige fikk ny plan- og bygningslov i 1987. I 1995 ble 
loven delt i en plan- og bygningslov og en egen 
«byggnadsverklag». Plan- og bygningsloven er fel
les for planspørsmål og byggesaksspørsmål og er 
underlagt Miljødepartementet, mens byggverks
loven omhandler de tekniske kravene til et bygg
verk, og er underlagt Næringsdepartementet. Et 
lovutvalg, «PBL-kommittén», gjennomgår for 
tiden bygningslovgivningen med sikte på revisjon. 
Utvalgets første delutredning, SOU 2003:70 Miljö

bedömningar avseende vissa planer och program, 
ble ferdigstilt i juni 2003. PBL-kommittén regner 
med å ha sin endelige innstilling klar ved utgan
gen av 2004. 

I Sverige ble ansvarsforholdene i bygge
saksprosessen endret i 1995. Det er tiltakshaver 
som har det fulle ansvaret for at et byggverk er i 
forskriftsmessig stand og tilfredsstiller alle krav. 
Tidligere var ansvaret delt mellom bygningsmyn
dighetene og private aktører. Byggverksloven inn
førte tekniske minstestandarder for byggverk og 
byggematerialer. Saksbehandlingen for spørsmål 
direkte knyttet til byggverkene i byggesaker ble 
vesentlig forenklet. 

I 1998 ble Sveriges miljølovgivning samordnet 
gjennom en særskilt miljølov, «miljöbalken». Mil
jöbalken har som formål å fremme en bærekraftig 
utvikling og setter hensynet til menneskers helse, 
miljø og sikkerhet i sentrum. Det har vist seg at 
grensen mot virkeområdet for plan- og bygnings
loven er uklar. Dette gjelder særlig tolkingen av 
begreper brukt i begge lover. Det er også uklart 
hvilke aktører som er ansvarlig for feil ved et 
byggverk. Hovedregelen i plan- og bygningslo
ven, miljöbalken og byggverksloven er imidlertid 
at tiltakshaver/eier har fullt ansvar for byggver
ket. Bygningsmyndighetene har adgang til å føre 
kontroll og tilsyn. Plan- og bygningsloven krever 
at kvalitetssikringen skal foretas av en kvalitetsan
svarlig. 

I den svenske plan- og bygningsloven skilles 
det mellom to ulike typer tiltak: De som krever 
«byggelov» (tillatelse til tiltak) og de som krever 
«bygganmälan» (melding om byggetiltak). Prose
dyrene for disse to ordningene er forskjellige. For 
tiltak som krever avklaring mot detaljplan eller 
områdebestemmelser grunnet bruksformål eller 
arealanvendelse, kreves byggelov etter søknad. 
For å få vurdert tiltakets tekniske utforming kre
ves bygganmälan. 

3.5.2 Danmark 

Danmark (ca. 5,4 mill. innbyggere) er inndelt i 
271 kommuner og 14 «amter». Det er tre forvalt
ningsnivåer: Stat, amt og kommune. Amtene 
utgjør et selvstendig regionalt nivå med egne fol
kevalgte, mens kommunene har ansvaret for myn
dighetsutøvelsen på lokalt plan. 

«Planloven» og «byggeloven» har vært delt 
siden 1972. Dagens planlov er fra 1992 og er 
underlagt «Miljø- og Energiministeriet». Loven 
ble sist revidert i 2002. Gjeldende byggelov er fra 
1995 og er underlagt «Økonomi- og Erhvervsmi



40 NOU 2003: 24 

Kapittel 3 Mer effektiv bygningslovgivning 

nisteriet», og ble sist revidert i 1998. Økonomi- og 
Erhvervsministeriet har delegert ansvaret for 
implementering av byggeloven og utarbeiding av 
forskrifter og regelverk til «Erhver vs- og Boligsty
relsen». 

Planloven har i hovedsak bestemmelser om 
arealanvendelse, mens byggeloven inneholder 
funksjonskrav og regler om saksbehandling i byg
gesaker. I tillegg har loven bestemmelser om are
alutnyttelse og utforming. Siste revisjon av bygge
loven innebar også en endring fra tekniske detalj
krav til funksjonsrettede krav av mer overordnet 
karakter. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for 
at tiltaket tilfredsstiller alle lovens krav. I prinsip
pet kan entreprenøren og rådgivende ingeniør 
også være ansvarlig dersom tiltaket ikke oppfyller 
alle kravene. Normalt reguleres imidlertid disse 
ansvarsforholdene kontraktsrettslig. Det stilles 
ingen formelle krav til aktørene, og det er heller 
ingen godkjenningsordning av aktører eller fore
tak. Tiltakshaver har ansvar for at det føres til
strekkelig kontroll med det utførte arbeid. Byg
ningsmyndighetene har rett, men ingen plikt til å 
føre tilsyn. I Danmark satses det for tiden på å for
bedre kvalitetssikringen av byggeprosjekter på 
grunn av stadige og omfattende skader. Skadene 
skyldes ofte feil i prosjekteringen. I tillegg fokuse
res det på å effektivisere og forbedre reglene for 
byggesaksbehandling. Målet er å oppnå en mer 
fleksibel bygningslovgivning. 

Søknadspliktige tiltak klassifiseres etter til
taksklasse – ikke kompleksitet eller størrelse. Det 
er ikke differensierte krav til aktørene eller saks
behandlingen, men tekniske krav er på en rekke 
områder gradert. Det skilles mellom søknadsplik
tige og meldepliktige tiltak, og det er «lokalpla
nen» (reguleringsplanen) som avgjør denne sond
ringen. Ethvert tiltak som må vurderes i forhold 
til lokalplanen, er søknadspliktig. Tiltak som opp
fyller kravene i planen kan utføres etter melding. 

3.5.3 Finland 

Finland (ca. 5,2 mill. innbyggere) er inndelt i 452 
kommuner og 5 län. Stat og kommune utgjør de 
to for valtningsnivåer. 

Plan- og bygningsloven er underlagt Miljømi
nisteriet. En rekke av de statlige oppgavene som 
er del av landets miljøforvaltning og som er rettet 
mot forvaltningen i kommunene, er delegert til et 
regionalt nivå – såkalte regionale miljøsentraler. 
Finland har 13 slike regionale miljøsentraler med 
særlig fokus på arealplanlegging ved godkjenning 
av nye planer. Hensikten har vært å flytte beslut

ningsleddet nærmere innbyggerne i regionene. 
Kommunene ivaretar planleggingen og er den 
lokale bygningsmyndigheten. 

Plan- og bygningsloven har alltid vært én lov i 
Finland. En omfattende revisjon av den gamle 
loven, som etter hvert hadde blitt uoversiktlig 
etter mange endringer, har resultert i en ny «Mar
kanvändnings- och bygglag» (plan- og bygnings
lov). Loven trådte i kraft i 2000. 

Den nye plan- og bygningsloven inneholder 
vesentlige endringer både i plandelen og i bygge
saksdelen. Det er lagt vekt på å oppnå logikk og 
god sammenheng i loven, og det er i større grad 
enn tidligere fokusert på bærekraftig utvikling. 
Med endringene i byggesaksdelen av loven har 
man ønsket at byggevirksomheten skal gi bygg 
med god kvalitet, og å plassere et klart ansvar for 
dette hos tiltakshaver. Tiltakshaver har nå det 
fulle ansvaret for tekniske krav og byggverkets 
kvalitet. Loven stiller krav til kvalitetssikring og 
kontroll/tilsyn. I utgangspunktet er det kommu
nen som skal utføre tilsyn og kontroll, men ansva
ret kan delvis overføres tiltakshaver. Den finske 
plan- og bygningsloven stiller kompetansekrav til 
både prosjekterende og utførende aktører. Nytt i 
plan- og bygningsloven er kravet om innledende 
møter mellom tiltakshaver og myndighetene tid
lig i byggeprosessen. Demokratihensyn er tillagt 
omfattende vekt gjennom klageadgang på alle 
nivåer av byggesaksbehandlingen. Kommunen 
har etter den nye loven fått overført ansvaret for å 
sende ut nabovarsler og innhente nabomerknader 
i byggesaker, fordi dette er antatt å være den 
beste garanti for å sikre naboers rettigheter. 
Mange oppfatter imidlertid den omfattende kla
geadgangen som forsinkende og fordyrende for 
foretakene. 

I utgangspunktet kreves tillatelse til alle tiltak. 
Kommunene kan imidlertid selv definere tiltak 
som ikke er meldingspliktige. Ved naboklage på 
tiltaket, eller dersom estetiske hensyn ikke ivare
tas, kan kommunene kreve søknad i ettertid. 

3.5.4 Island 

Island (ca. 290 000 innbyggere) består av 104 
kommuner. Dette antallet reduseres stadig grun
net sammenslåing av kommuner. Stat og kom
mune utgjør de to for valtningsnivåer. 

Island har i dag én felles «Skipulags- og byg
gingarlög» (plan- og bygningslov) fra 1998. Loven 
er underlagt Miljødepartementet som har det 
konkrete ansvaret for å implementere loven, utar
beide forskrifter, veilede kommunene og føre kon
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troll og tilsyn med kommunenes praksis. Det er 
igangsatt et arbeid med sikte på en større endring 
av loven, bl.a. ved å dele den i to. Bakgrunnen for 
dette er et ønske om å styrke byggesaksdelen av 
lovverket. Sentrale myndigheter antar at én felles 
lov for plan og byggesak har ført til at plansakene 
har fått for stor oppmerksomhet på bekostning av 
byggesaksspørsmålene. Det tas sikte på å ha et 
lovforslag klart i løpet av 2005. 

Det har vært en betydelig strukturendring i 
byggenæringen på Island i løpet av de siste 10-15 
årene. Selvbyggerne som utgjorde en stor andel, 
er sterkt redusert. Næringen består stort sett av 
små firmaer og enmannsforetak. Det har skjedd 
en vesentlig kompetanseheving både av planleg
gere og utøvere, og det er et større fokus på å 
bedre kvaliteten på det som bygges. Dagens byg
ningslovgivning er ikke tilpasset de endrede for-
hold. Store deler av de lovforslag som nå utarbei
des, vil være knyttet til byggesaksdelen av plan
og bygningsloven. 

Bygningslovgivningen har bestemmelser om 
kontroll og tilsyn med byggearbeidene. Kontroll 
og tilsyn blir foretatt på to nivåer, både fysisk 
inspeksjon av byggeplassen og kontroll av doku
mentasjonen hos foretakene. Etter dagens lov 
gjennomgås dokumentene av den kommunale 
bygningsinspektøren. Deretter foretas en rekke 
byggeplasskontroller under oppføringen. Den 
grundige kontrollen kan framstå som et forsin
kende ledd i byggeprosessen. Det vurderes der-
for om behovet fortsatt er tilstede. 

Gjennom revisjon av den islandske plan- og 
bygningslov arbeides det for at regelverket i 
større grad skal utformes som funksjonskrav og 
ikke tekniske krav. I tillegg vurderes det om 
ansvaret for tilsyn og kontroll skal overføres fra 
kommunene til tiltakshaver. Fordi mange aktører 
ikke har tilstrekkelig kompetanse, antas det like-
vel at en ordning som fullt ut baserer seg på egen
kontroll eller legger hele ansvaret på tiltakshaver, 
ikke er ønskelig. Regjeringen ønsker imidlertid å 
forenkle kontrollsystemet og finne nye praktiske 
løsninger. 

Plan- og bygningsloven stiller et absolutt plan
krav som grunnlag for tillatelse til tiltak. Alle tiltak 
krever dessuten tillatelse etter forutgående søk
nad. Det er kommunen som avgjør om det skal gis 
tillatelse til tiltak. Tiltak med store avvik fra gjel
dende detaljplan, eller kommuneplan der det ikke 
finnes detaljplan, krever ny planbehandling. Ved 
mindre avvik kan endringene godkjennes ved dis
pensasjon. 

3.6 EU- og EØS-rettslige rammer for 
bygningslovgivningen 

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til å til-
passe lovgivningen til de EU-direktiv og andre 
rettsakter fra EU som er gjort til en del av EØS
avtalen. Senere vedtatte EU-direktiv og rettsakter, 
som ligger innenfor EØS-avtalens saklige virke
område, kan inntas i EØS-avtalen etter prosedyre 
fastsatt i avtalens art. 102. Det oppstår da en folke
rettslig forpliktelse for Norge til å gjennomføre 
det som følger av den aktuelle rettsakt i norsk 
rett. 

De direktiv som gjaldt bygningssektoren da 
EØS-avtalen ble inngått, ble tatt inn i vedlegg 2 til 
avtalen. Ved lov av 12. april 1996 nr. 22 ble direktiv 
89/106/EØF (byggevaredirektivet), direktiv 84/ 
529/EØF (løfteutstyr), direktiv 89/392/EØF (til
legg om løfting og forflytning av personer) og 
direktiv 78/170 (energi), innlemmet i norsk rett, 
jf. Ot.prp. nr. 25 (1995-1996). 

I denne framstillingen har en tatt med EU
rettsakter som er innlemmet i norsk rett, for å gi 
en total oversikt over EØS-rettslige forpliktelser 
for Norge. En har også tatt med EU-rettsakter 
som ennå ikke er gjort til en del av EØS-avtalen 
for å vise utviklingstendenser i EU-retten, og fordi 
det normalt bare vil være et spørsmål om tid før 
rettsakter som ligger innenfor EØS-avtalens sak
lige virkefelt blir tatt inn i EØS-avtalen. 

Bygningssektoren har stor betydning for øko
nomisk utvikling, sysselsetting og sosiale forhold 
i medlemslandene. EU har derfor lagt stor vekt på 
byggesektoren i utviklingen av det indre marked, 
se Hvitboken om gjennomføring av det indre mar
ked, godkjent av Det europeiske råd i juni 1985, 
nr. 71, der det slås fast at det i den generelle poli
tikk vil bli lagt særlig vekt på bygningssektoren. 

EU har vært opptatt av å sikre fri flyt av bygge
varer innenfor EU- og EØS-området ved fjerning 
av tekniske handelshindringer og å sikre en mins
testandard av hensyn til sikkerhet og miljø. EU 
har også vært opptatt av energibruk i bygninger 
som et ledd i den alminnelige energipolitikken 
med vekt på effektiv utnyttelse av energiressur
sene, reduksjon av utslipp av klimagasser og over-
gang til fornybare energiressurser. 

Ved siden av direktiv som stiller krav til med
lemsstatenes regulering av byggevirksomhet, vil 
enkelte direktiv om f.eks. arbeidsmiljø, dyrevern 
m.m., kunne inneholde krav til utforming av byg
ninger. En har avgrenset fremstillingen her til 
regelverk som mer direkte og generelt regulerer 
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krav til utforming av bygninger, og som det er 
naturlig at en tar inn i bygningsloven eller for
skrift til loven. Formålet her er særlig å unngå at 
de regler som blir foreslått, på noe punkt er i strid 
med EØS-avtalen. Særskilte bygningskrav av hen
syn til for eksempel arbeidsmiljø, vil det være 
mest hensiktsmessig å ta inn i arbeidsmiljølovgiv
ningen eller forskrifter til den. 

3.6.1 Samordning av krav til byggeprodukter 

Ulike krav og spesifikasjoner til byggeprodukter 
innenfor medlemslandene, eller usikkerhet om et 
produkt fra et land fyller kravene i et annet land, 
ville kunne fungere som en hindring for handel 
med byggeprodukter og dermed svekke konkur
ransen på dette området. Gjennom direktiv 89/ 
106 av 21. desember 1988 om harmonisering av 
lovgivningen i bygg- og anleggssektoren (Bygge
varedirektivet) som er inntatt i EØS-avtalen Ved
legg 2 kapittel XXI, har en tatt sikte på å skape et 
rettslig rammeverk for å sikre like krav til bygge
produkter i alle medlemsland, og å innføre en fel
les godkjennings- og merkingsordning for bygge
varer i EU. Samtidig er målsettingen å sikre at 
kvaliteten på byggevarer er slik at bygningene der 
byggevarene brukes, oppfyller de krav som må 
stilles til bygningers sikkerhet, helse, energiøko
nomisering, miljøvern og også til økonomiske 
hensyn. 

Direktivet slår fast at det er medlemsstatenes 
ansvar å sikre at byggearbeid på deres territorium 
er planlagt og utført på en måte som gjør at sikker
heten for personer, husdyr og eiendom ikke settes 
i fare og at hensynet til allmenn velferd ivaretas. 

Direktivet viser til Rådsresolusjon av 7. mai 
1985 [ EFT nr. 136 av 4.6.1985, s. 1.] som pålegger 
medlemsstatene å sikre at grunnleggende krav 
med hensyn til sikkerhet og andre aspekter vik
tige for den allmenne velferd, blir fastsatt uten at 
eksisterende og berettigede vernenivåer i med
lemsstatene blir redusert. Resolusjonen bestem
mer også at det skal fastsettes generelle og spesi
fikke kriterier til byggverk og til de materialer 
som benyttes i byggverk. 

Byggevaredirektivet er utformet etter det som 
i EU kalles «den nye metode» som EU har innført 
for direktiv som gjelder krav til tekniske spesifika
sjoner, fra 1988 og senere. Hva som ligger i «den 
nye metode» er beskrevet slik i Ot.prp. nr. 25 
(1995-96) s. 1: 

«Byggevaredirektivet er gitt etter den såkalte 
«nye metode» («new approach») i EU. Direkti
vene etter den nye-metode fastsetter overord

nede rammer for produkter i forhold til helse, 
miljø og sikkerhet i selve direktivet. De euro
peiske standardiseringsorganisasjonene CEN, 
CENELEC og ETSI får i oppdrag å utforme tek
niske spesifikasjoner i form av harmoniserte 
standarder som ivaretar de krav direktivene 
setter. Det skal kunne bekreftes at produktene 
er i samsvar med disse tekniske spesifikasjo
ner etter spesielle metoder. Produkter som kan 
vise slikt samsvar kan CE-merkes, og CE-mer-
kingen skal kunne sikre fri omsetning av varer 
innen EØS området. Regler for bruk av CE
merket er likt for alle ny-metode direktiver. Det 
enkelte lands myndigheter har plikt til å føre 
kontroll med bruk av merket.» 

Direktivet ble innarbeidet i norsk rett ved endring 
i plan- og bygningsloven §§ 77 og 111 ved lov 12. 
april 1996 nr. 22 og ved forskrift om krav til bygg
verk og produkter til byggverk (FOR-1997-01-22-
33) heretter kalt Byggevareforskriften, §§ 5-1, 5
11 til 5-14, 5-18 til 5-20, jf. Ot.prp. nr. 25 (1995-96). 

Plan- og bygningsloven § 77 nr. 2 første ledd 
fastsetter etter endringen at et hvert produkt som 
skal inngå i et «byggverk» skal ha egenskaper 
som fører til at bygget oppfyller de krav som fram
går av nr. 1. I nr. 2 andre ledd er det gitt hjemmel 
for å utforme forskrifter som stiller krav om CE
merking. 

Etter Byggevareforskriften § 5-18 kan et byg
geprodukt merkes med CE-merket når det, for
svarlig benyttet, vil medvirke til at byggverk til
fredsstiller de seks grunnleggende krav etter 
Byggevaredirektivet, til: 
– mekanisk motstandsevne og stabilitet 
– brannsikring 
– hygiene, helse og miljø 
– sikkerhet ved bruk 
– støyvern og  
– energisparing og varmeisolering. 

Et CE-merket produkt skal fritt kunne omsettes 
og brukes uten ytterligere vurdering i henhold til 
Byggevareforskriften §§ 5-11 til 5-13. 

Forskriftene § 5-19 fastsetter plikt til å rappor
tere til tilsynsmyndigheten ved mistanke om 
omsetning av et produkt som ikke tilfredsstiller 
forutsetningene for godkjenning, kontroll eller 
CE-merking, dersom produktet er tiltenkt brukt i 
et byggverk. Tilsynsmyndigheten kan kreve 
dokumentasjon fra produsenten og vedta å mid
lertidig stanse omsetning og bruk av produktet 
inntil kontroll er gjennomført. 

Paragrafen inneholder også hjemmel for å 
kunne gi pålegg om å stanse bruk og omsetning 



43 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning	 Kapittel 3 

av produktet inntil forutsetningene er oppfylt. Til
synsmyndigheten kan også gi pålegg om å kalle 
slike produkter tilbake fra markedet eller treffe 
andre tiltak for å sikre at produktet bringes i over
ensstemmelse med kravene. 

Den europeiske standardiseringsorganisasjon 
(CEN) og Den europeiske komité for elektrotek
nisk standardisering (CENELEC) er anerkjent 
som de kvalifiserte organer som skal vedta har
moniserte standarder, i samsvar med de generelle 
retningslinjer for samarbeid mellom Kommisjo
nen og disse to organer som ble undertegnet 13. 
november 1984. 

Medlemsstatene kan oversende til Kommisjo
nen teksten til de nasjonale tekniske spesifikasjo
ner som de mener er i samsvar med de grunnleg
gende krav nevnt i artikkel 3. Kommisjonen skal 
omgående meddele de øvrige medlemsstatene 
disse nasjonale tekniske spesifikasjonene. I sam
svar med prosedyren omhandlet i artikkel 5 nr. 2, 
skal den meddele medlemsstatene hvilke av de 
nevnte nasjonale tekniske spesifikasjoner som 
antas å være i samsvar med de grunnleggende 
krav nevnt i artikkel 3. 

Medlemsstatene skal offentliggjøre de nevnte 
tekniske spesifikasjoners referansenumre. Kom
misjonen skal også offentliggjøre dem i De Euro
peiske Fellesskaps Tidende. 

På bakgrunn av den prosedyren som byggeva
redirektivet legger opp til, er det fastsatt en rekke 
vedtak som fastsetter hvilken framgangsmåte 
som skal anvendes for samsvarsattestering av 
ulike varegrupper. 

Vedtakene som er gjort om framgangsmåten 
for samsvarsattestering av byggevarer i medhold 
av Byggevaredirektivet artikkel 20 nr. 2 er av 
EØS-komiteen innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 
II kap. XXI nr. 1, og dermed gjort til en del av 
EØS-avtalen. 

Foreløpig gjelder ordningen med CE-merking 
bare et fåtall produkter. Det mangler også på 
mange områder felles europeiske standarder for 
godkjenning, og det brukes til dels ulike prøvings
metoder i ulike land. Gjensidig aksept blir prakti
sert, men det må dokumenteres at produkt som 
er godkjent i et land også fyller kravene i et annet 
land. Det skjer likevel på grunnlag av direktivet 
en nedbygging av de tekniske handelshindringer 
for byggevarer. 

3.6.2	 Krav til heiser og løfteinnretninger 
m.m. 

EU har også innført grunnleggende krav og CE

merking for heiser og sikkerhetskomponenter til 
heis, jf. direktiv 1984/529/EØF og direktiv 1995/ 
16/EF (Heisdirektivet). Det samme gjelder løfte
innretning, jf. direktiv 1998/37/EF (Maskindirek
tivet) og varmtvannskjeler som er i samsvar med 
krav angitt i direktivet om varmtvannskjeler, jf. 
direktiv 1992/42/EØF. Disse direktivene er innar
beidet i norsk rett gjennom plan- og bygningslo
ven § 106a og Byggevareforskriften, se forskriften 
§§ 9-2 flg. (varmeanlegg) og § 9-61 til 9-63 (løfte-
innretninger/heiser). 

3.6.3	 Krav til energimessig yteevne for 
bygninger 

Oppvarming av bygninger og varmtvann til bruk i 
boliger og andre bygninger står for i overkant av 
40% av energiforbruket i EU-landene. Bygnings
sektoren er derfor et viktig område i arbeidet med 
å redusere energiforbruket og å øke bruken av 
fornybare energikilder. 

Direktiv 78/170/EØF og direktiv 1992/42/ 
EØF, som gjaldt ved inngåelsen av EØS-avtalen, 
ble innlemmet i norsk rett ved lov 12. april 1996 
nr. 22. Også Rådsvedtak 98/352/EF av 18. mai 
1998 om et flerårig program for fremming av for
nybare energikilder i Fellesskapet (ALTENER II), 
som fastsatte krav til energiforsyning i bygninger, 
er innlemmet i norsk rett ved Byggevareforskrif
ten §§ 8-2 flg. 

På energiområdet har det skjedd en utvikling 
ved at EU i direktiv 2002/91EC av 16. desember 
2002 har fastsatt nye og mer omfattende bestem
melser om krav til energimessig yteevne for byg
ninger, enn det som gjelder etter de tidligere 
direktiver. Målsettingen med direktivet er å 
fremme bedre energimessig yteevne i bygninger 
under hensyn til uteklima og lokale forhold, inne
klima og kravet til kosteffektivitet. For å fremme 
denne målsettingen er det i vedlegg II til direkti
vet fastlagt generelle rammer for en metode for å 
kalkulere den integrerte energimessige yteevnen 
for bygninger. I tillegg innføres det minstekrav for 
energimessig yteevne for nye bygninger og også 
for eldre bygninger som gjennomgår omfattende 
renovering, og en ordning med energisertifikater 
for bygninger. Direktivet krever også regelmessig 
inspeksjon av kjeler og luftkondisjoneringsanlegg 
i bygninger. 

Med energimessig yteevne for bygninger 
menes den energimengde som blir forbrukt for å 
møte de ulike behov som er knyttet til vanlig bruk 
av en bygning av den aktuelle typen, som oppvar
ming, oppvarming av varmt forbruksvann, kjø
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ling, ventilasjon og belysning. Denne energimeng
den skal angis ved et eller flere indikatortall som 
beregnes under hensyn til varmeisoleringen i 
bygningen, bygningens tekniske egenskaper og 
egenskaper ved installasjoner i bygningen, byg
ningens utforming og plassering i et klimamessig 
perspektiv, eksponering for sol og påvirkning fra 
nærliggende bygninger, egen energiproduksjon 
samt andre faktorer som påvirker energibehovet, 
herunder inneklimaet. 

Hver medlemsstat skal anvende en metode for 
å beregne den energimessige ytelsen på grunnlag 
av de rammene som er tatt inn i vedlegg II til 
direktivet, artikkel 3 første ledd. Metoden kan 
etter artikkel 3 andre ledd settes på nasjonalt eller 
regionalt nivå. Den energimessige yteevnen til en 
bygning skal bli uttrykt på en åpen måte og kan 
inneholde en CO2 indikator. 

På grunnlag av den fastsatte metode for 
måling av den energimessige ytelsen for bygnin
ger, skal medlemslandene i følge artikkel 4 nr. 1 
fastsette krav til energimessig ytelse for bygnin
ger. Det kan differensieres mellom nye og eksis
terende bygninger og også mellom ulike katego
rier av bygninger. Kravene skal ta hensyn til de 
krav som må stilles til inneklima, lokale forhold, 
bygningens tiltenkte funksjon og til bygningens 
alder. Minstekravene skal revideres minst hvert 
femte år for å bli oppdatert i forhold til ny tekno
logi på dette området. En må anta at det ved inn-
lemming av dette direktivet i norsk rett, vil måtte 
legges særlig vekt på de klimatiske forhold i 
Norge. Direktivet åpner også for å differensiere 
kravene etter regionale forhold innenfor hvert 
medlemsland. 

Det kan fastsettes unntak fra kravene for byg
ninger som er vernet på grunn av miljømessige, 
arkitektoniske eller historiske grunner, i tilfeller 
der tilpassing til de generelle kravene ville endre 
bygningens karakter. Det samme gjelder bygnin
ger brukt for religiøse formål, midlertidige byg
ninger, industrianlegg og for bygninger brukt for 
landbruksformål. Det samme gjelder boliger som 
skal brukes mindre enn fire måneder i året 
(typisk fritidsboliger) og bygninger med mindre 
enn 50 m2 nytteareal. 

Direktivet skiller mellom nye og eksisterende 
bygninger. Det påligger medlemsstatene å sørge 
for at nye bygninger fyller de minstekravene som 
følger av artikkel 4. 

Det kanskje mest omfattende enkeltkravet, er 
at det før bygging av nye bygg med bruksareal 
over 1000 m2 skal vurderes om bruk av alternativ 
energiforsyning er teknisk og økonomisk gjen

nomførbart, jf. artikkel 5 andre ledd. Alternativ 
energiforsyning kan være desentraliserte energi
forsyningssystem basert på fornybar energi, kom
binert varme- og elektrisitetsproduksjon (CHP), 
fjern- eller nærvarme eller fjern- eller næravkjø
ling dersom dette er tilgjengelig og også varme
pumper under visse vilkår. Vurderingen av dette 
skal gjennomføres før byggeprosjektet startes. 

Det vil bli vurdert om det trengs egen lovhjem
mel for å kunne pålegge et slikt krav. Ved større 
renovasjonsarbeid på eksisterende bygg med mer 
enn 1000 m2 nytteareal, skal det skje en oppgrade
ring til minimumskravene så langt dette er tek
nisk, funksjonelt og økonomisk mulig, jf. artikkel 
6. Minimumskravene skal også her ta utgangs-
punkt i de kravene som følger av artikkel 4. 

Artikkel 7 har detaljerte regler om energiytel
sessertifikat for bygninger som er bygd, solgt 
eller utleid, til henholdsvis eieren, kjøperen eller 
den blivende leietakeren. Sertifikatet skal inne
holde opplysninger om gjeldende krav, slik at det 
er mulig for forbrukere å sammenligne ytelsen for 
bygget med de generelle standarder. I offentlige 
bygg og bygg som blir brukt av institusjoner som 
yter tjenester til mange mennesker og som har et 
nytteareal på mer enn 1000 m2, skal det henges 
opp energisertifikat som viser bygningens ener
giytelse på et sted hvor det er klart synlig for 
publikum. 

Videre inneholder direktivet i artikkel 8 og 9 
regler om systematisk inspeksjon av varmekjeler 
og luftkondisjoneringssystem. For å gjennomføre 
slike inspeksjoner skal det autoriseres uavhen
gige eksperter som skal drive slik kontroll, enten 
som selvstendige næringsdrivende eller som 
ansatte i offentlige eller private foretak. 

Fristen for å innføre direktivet er for medlems
land i EU 4. januar 2006. En må anta at dette 
direktivet også vil bli tatt inn i EØS-avtalen og 
således bli bindende for Norge. Det kan derfor 
være grunn til å vurdere hvilke lovendringer som 
eventuelt er nødvendige eller hensiktsmessige for 
å innføre dette direktivet i norsk rett. 

Gjennomføring av direktivet vil føre til at det 
må fastsettes krav til energiytelser for Norge på 
grunnlag av det rammeverket som ligger i direkti
vet med vedlegg. 

3.7	 Forholdet til Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen 

Norge er bundet av de menneskerettighetskon
vensjoner som er inkorporert i norsk rett gjen
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nom Menneskerettighetsloven av 21. mai 1999 nr. 
30. Disse konvensjonene blir i større grad enn tid
ligere påberopt direkte for norske domstoler. De 
må således anses som sentrale regler for å 
beskytte borgernes interesser. 

Den mest anvendelige er den Europeiske 
Menneskerettskonvensjon av 4. november 1950 
(EMK). Det skyldes ikke minst at den har et eget 
effektivt klagesystem, slik at ved manglende 
nasjonal overholdelse, kan medlemsstatenes bor
gere bringe saker inn for den europeiske mennes
kerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).1 

Menneskerettighetsloven inkorporerer også 
regler fra FN-systemet. I denne sammenheng vil 
konvensjonene for beskyttelse av sivile og poli
tiske rettigheter (SP) og økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter (ØSK) være mest relevante. 
Det fremstår imidlertid som mindre sannsynlig at 
disse vil bli påberopt som prinsipalt grunnlag i 
byggesaker for norske domstoler, da praksis 
rundt disse i mindre grad enn EMK er egnet til å 
gi borgerne konkrete rettigheter. Fremstillingen i 
det følgende vil derfor først og fremst være basert 
på EMK-regler, men FN-konvensjonene nevnes 
kort. 

3.7.1	 Relevante problemstillinger 

De mest aktuelle reglene etter EMK er første til
leggsprotokoll art. 1 (P1-1), som beskytter eien
domsretten, art. 8 som beskytter familielivet, art. 
6 som gir prosessuelle garantier og diskrimine
ringsforbudet i art. 14. Menneskerettighetene 
beskytter individene i forhold til staten, og en for
utsetning for at de konvensjonsbaserte reglene 
skal komme til anvendelse i intern rett er at de 
blir påberopt av et individ som føler seg krenket. I 
forbindelse med byggesaker er det to hovedgrup
per med mulige krenkede. 

Den første er den private parten i en bygge
sak, og han kan beklage seg både over resultatet 
av saken og saksbehandlingen som sådan. 
Eksempler på vedtak som kan krenke individets 
rettigheter, er nektelse av tillatelser som er nød
vendige for å utnytte eiendommen eller ulike 
pålegg, som byggeforbud og andre vedtak som 
begrenser utnyttelsen av eiendom. Kravet til 
respekt for eierens rettigheter inneholder også et 
krav om forsvarlig saksbehandling noe som kan 
ramme både lang behandlingstid, vilkårlighet, 

1 Se nærmere om klagereglene i Erik Møse: Menneskerettig
heter (2002) s. 106 flg. 

usaklig forskjellsbehandling og manglende 
begrunnelse for et vedtak. 

Den annen gruppe individer som kan rammes 
av en byggesak er tredjeparter som berøres 
direkte eller indirekte. Et eksempel er naboer 
som mener at utfallet av byggesaken krenker 
deres eiendomsrett. 

3.7.2	 Beskyttelsen av eiendomsretten 
i EMK P1-1 

Introduksjon 

Fra vedtagelsen av EMK P1-1 i 1950 til 1995 ble 
det avsagt noen få dommer hvor EMD fant at 
eiendomsretten var krenket. De siste 10 årene er 
det imidlertid konstatert krenkelse av P1-1 i en 
rekke dommer, og det er således først i den 
senere tid at artikkelen virkelig har blitt aktuell. 
Mange av disse dommene gjelder de øst-euro-
peiske land, hvor tidligere styresett har medført 
tilstander som avviker svært fra de norske. Det er 
imidlertid også dommer mot land det er mer 
naturlig å sammenligne med, som Sverige, Frank
rike og England. Samlet sett er det dessuten utvi
klet en praksis som viser at bestemmelsen kan bli 
aktuell på en rekke områder også i forhold til 
norsk rett.2 

P1-1 er påberopt i flere norske høyesterettssa
ker, herunder plenumssakene fra 1998 vedrø
rende pensjon og utmåling av ekspropriasjonser
statning. 

Bestemmelsens struktur 

P1-1 lyder: 

«Enhver fysisk eller juridisk person har rett til 
å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fra
tatt sin eiendom unntatt i det offentliges inter
esse og på de betingelser som er hjemlet ved 
lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. 

Bestemmelsen overfor skal imidlertid ikke 
på noen måte svekke en stats rett til å hånd
heve slike lover som den anser nødvendige for 
å kontrollere at eiendommen blir brukt i sam
svar med allmennhetens interesser eller for å 
sikre betaling av skatter eller andre avgifter 
eller bøter.» 

Reglene i første ledd andre setning angir vilkå
rene for ekspropriasjon og tilsvarende tiltak 

2 I FNs mer uforpliktende Verdenserklæring, verner art 17 
eiendomsretten mot vilkårlig frarøvelse. Verken SP eller 
ØSK inneholder regler som følger opp dette utgangspunktet. 
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(Ekspropriasjonsregelen), mens reglene i andre 
ledd angir vilkårene for tiltak for å kontrollere 
bruken av eiendommen (Kontrollregelen). Hver 
av disse såkalte inngrepshjemlene retter seg mot 
spesifikke tiltak fra staten. I tillegg anses første 
setning i første ledd, kravet om respekt for eien
domsretten, å være en inngrepshjemmel. Den er 
tolket slik at staten kan iverksette andre tiltak enn 
de som er dekket av de to konkrete hjemlene, og 
det sentrale vilkår er i så fall at eiendomsretten er 
respektert. 

Regelen i første setning har også en annen 
funksjon; det fremgår av domspraksis fra Strasbo
urg at de to andre reglene må tolkes i lys av 
denne. Dette innebærer at selv om vilkårene i de 
to inngrepshjemlene isolert sett er oppfylt, kan 
det foreligge konvensjonsbrudd dersom eiendoms
retten totalt sett ikke er vist tilstrekkelig respekt. 

Sammenhengen mellom reglene ble først slått 
fast i Sporrong & Lönnroth mot Sverige fra 1982. I 
denne saken ble den svenske staten dømt til å 
betale erstatning til to av sine borgere fordi deres 
eiendomsrett var krenket. Bakgrunnen var at sta
ten hadde vedtatt å ekspropriere to eiendommer, 
uten at tiltakene var iverksatt, og samtidig 
utferdiget byggeforbud. Ekspropriasjonstillatel
sen hadde ligget der i henholdsvis ca. 25 og 12 år 
og byggeforbudene hadde hvilt på eiendommene i 
23 og 8 år. Domstolen slo fast at det var tre regler 
som måtte vurderes i forhold til P1-1. Byggeforbu
dene ble ansett å være tiltak for å kontrollere bru
ken av eiendommene, mens ekspropriasjonstilla
telsen ble vurdert i forhold til kravet om respekt i 
første setning fordi ingen av de andre reglene pas-
set. Totalt sett var klagernes eiendomsrett kren
ket fordi klagerne hadde levd med en stor usik
kerhet i så mange år. 3 

Hvilke rettigheter som er beskyttet 

P1-1 beskytter alle tenkelige rettigheter, dog slik 
at det er et vilkår at de faktisk eksisterer i henhold 
til intern rett. Det er ikke nødvendig at det forelig
ger en rettighet som er beskyttet, men det må i 
det minste foreligge et krav. Bestemmelsen skal 
således ikke brukes som et ledd i sosial utjevning, 
formålet er å sikre stabilitet og forutberegnelighet 
i eiendomsforholdene. 

P1-1 beskytter først og fremst rettigheter i 
fysiske gjenstander, både i fast eiendom og løsøre. 

3 Se nærmere om P1-1 i Hans Danelius, Mänskliga rättigheter 
i europeisk praxis (2002), s. 373 flg og Erik Møse op.cit, 
s. 499 flg. 

Både totale og begrensede rettigheter omfattes, 
dvs. både full eiendomsrett og bruksretter samt 
sikkerhetsrettigheter som salgspant. Bestemmel
sen beskytter videre immaterielle rettigheter, i 
den grad slike utgjør en beskyttelsesverdig inter
esse som den private part har berettigede forvent
ninger om å beholde. 

Videre omfattes krav mot offentlige myndig
heter, både der det offentlige opptrer som privat 
part, som ved erstatningskrav, og som offentlig 
myndighet. I forhold til den siste kategorien, må 
det vurderes om kravet er en beskyttet rettighet, 
basert på om borgerne har en berettiget forvent
ning om å beholde den. En viktig gruppe som kan 
være aktuell i forhold til bygningslovgivningen, er 
ulike former for tillatelser. Fra praksis i Strasbo
urg er det eksempler på at en skjenketillatelse 
knyttet til næringsvirksomhet var beskyttet etter 
P1-1 (Tre Traktörer AB), i motsetning til en rett til 
å kjøre rutetrafikk i en mindre by (Pudas). Avgjø
rende for at det ble forskjellig resultat synes å ha 
vært at skjenketillatelsen ble ansett viktigere for 
klagernes levebrød, samt at innehaverne hadde 
bedre grunn til å regne med å beholde den. 

Det er også eksempler på at tillatelser til utnyt
telse av eiendom er ansett beskyttet, som i Pine 
Valley mot Irland fra 1991 hvor en rett til å bygge 
ut et område var beskyttet fordi borgerne hadde 
fått en legitim for ventning om en viss utnyttelse 
av eiendommen. I slike tilfeller er ikke nødvendig
vis tillatelsen en rettighet i seg selv som er beskyt
tet, men den rett den gir anses å være en av beføy
elsene eieren av eiendommen besitter. Den blir 
således et aspekt ved eiendomsretten til grunnen. 

Hva slags inngrep P1-1 beskytter borgerne mot 

For at P1-1 skal kunne påberopes må det foreligge 
et tiltak fra statens side, fordi det er staten som 
kan innklages. Inngrep fra andre private er såle
des i utgangspunktet ikke relevant i forhold til 
bestemmelsen, men dersom staten kunne og 
burde forhindret et slikt privat inngrep, kan det 
likevel foreligge en krenkelse. Dette vil kunne 
være tilfelle hvis staten ikke gir lover for å 
beskytte sentrale aspekter ved eiendomsretten, 
eksempelvis hvis man ikke hadde vært beskyttet 
mot tiltak fra naboer. 

Inngrepet må også ha hatt en viss betydning 
for klageren. Det er uklart om det er et vilkår at 
det har medført et økonomisk tap, men et slikt tap 
vil uansett være et argument for at det er foretatt 
et inngrep. Det er antatt at vage planer om å foreta 
et tiltak ikke er tilstrekkelig for å innklage staten, 
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det må faktisk være fattet et vedtak. Det må videre 
være kausalitet mellom det statlige tiltak og virk
ningene for borgeren. 

Vilkår for at staten kan gjøre inngrep 
i eiendomsretten 

Det er et vilkår for alle typer inngrep at de har hjem
mel i lov selv om det ikke følger eksplisitt av kon
vensjonsteksten. Hovedformålet er i tillegg til å iva
reta demokratiske hensyn, å unngå vilkårlige avgjø
relser og sikre forutberegneligheten for borgerne. 

Lovskravet har i praksis fått et konkretisert inn-
hold. For det første må staten ha hjemmel i en 
regel med en viss forankring i en demokratisk pro
sess. Dette innebærer også at regelen må være 
utferdiget av relevante myndigheter i henhold til 
en adekvat prosedyre. Hvor nært opp mot formell 
lovgivning regelen må være, vil kunne bero på hvor 
alvorlig inngrep det er tale om. Videre må den 
aktuelle regelen være både tilgjengelig og presis. 
Med dette menes at borgerne skal kunne gjøre seg 
kjent med reglene både fysisk og kunne forstå inn
holdet. Dessuten er det et krav om at den ikke må 
være for vag eller åpne for vilkårlig og lite forutsig
bar anvendelse (Hentrich mot Frankrike). 

Et inngrep i en rettighet beskyttet av konven
sjonen må videre være begrunnet med hensynet til 

samfunnsinteresser. Dette begrepet må forstås 
svært vidt i det innholdet i kravet må tilpasses for
holdene i den enkelte medlemsstat. Dette er et 
område hvor statene har en særlig vid skjønns
margin, da de i prinsippet er nærmest til å vurdere 
hvilke interesser som må beskyttes og hvilke til
tak som er nødvendige. Utgangspunktet er at et 
samfunnshensyn er akseptabelt med mindre det 
er «manifestly without reasonable foundation», 
noe som vil si at det er helt uten rimelig basis. 

P1-1 er dessuten som de øvrige artikler i kon
vensjonen tolket slik at det er et vilkår at statens 
inngrep er proporsjonalt i forhold til belastningen 
det utgjør for de private interesser. Dette følger 
også av Sporrong Lönnroth-saken hvor det ble 
uttalt at det må være en «fair balance» mellom pri
vate og statlige interesser. Dette innebærer at selv 
om det foreligger gode samfunnsmessige grun
ner for eksempelvis å frede en eiendom, kan det 
innebære en krenkelse av eierens rettigheter der
som akkurat han rammes spesielt hardt. 

Ekspropriasjonsregelen 

Reglene i første ledd andre punktum innebærer at 
staten kan ekspropriere private rettigheter. Dette 

er et så vidtgående inngrep at det er innfortolket 
et vilkår om at borgerne i så fall må få erstatning. 
Det følger av James mot Storbritannia fra 1986 og 
det ble da slått fast at det normalt skal ytes full 
erstatning, men at særlige hensyn kan tilsi andre 
løsninger. 

Det er viktig å merke seg at med «frarøvelse» 
menes ikke bare formell ekspropriasjon, men 
også andre inngripende tiltak som i realiteten 
innebærer en avståelse av rettigheter. Eiendoms
retten innebærer at man har mange beføyelser til 
rådighet og det avgjørende er om eieren er fratatt 
så mange beføyelser at han i realiteten ikke har 
noen eiendomsrett igjen. En illustrerende dom for 
slik de facto ekspropriasjon er Papamichalopoulos 
mot Hellas, som gjaldt klage fra eierne av noen 
store strandeiendommer. Eierne var fratatt råde
retten fordi bruksretten var overført til marinen, 
slik at eiendommene kunne fungere som feriested 
for offiserer. Domstolen kom her til at det forelå 
en faktisk ekspropriasjon fordi eierne ikke kunne 
benytte seg av eiendommene. Tiltaket ble derfor 
bedømt etter ekspropriasjonsregelen, selv om de 
formelt sett var eiere av eiendommene. 

Kontrollregelen 

Regelen i andre ledd dekker en rekke ulike tiltak 
for å kontrollere bruken av eiendommen eller 
sikre innkreving av skatter og avgifter. I praksis er 
det viktig å trekke grensen mellom reglene i første 
og andre ledd, særlig fordi kontrollregelen ikke 
inneholder et krav om erstatning. Det er lagt til 
grunn i praksis at enkelte inngrep som i utgangs
punktet er rådighetsbegrensninger, eksempelvis 
bygge- og deleforbud som hindrer bruken, kan bli 
ansett som frarøvelse dersom de er så omfattende 
at man i realiteten ikke kan benytte eiendommen. 

Proporsjonalitetskravet gjelder også i forhold 
til Kontrollregelen, men utgangspunktet er at det 
skal mer til før et inngrep her anses uproporsjo
nalt fordi tiltakene normalt er mindre omfattende. 
Det innebærer at staten får et større spillerom når 
det gjelder slike tiltak. Selv om det ikke er et vil
kår i forhold til slike tiltak at det betales erstat
ning, vil manglende kompensasjon kunne være 
relevant i vurderingen av om det foreligger kren
kelse. Et omfattende inngrep kan således være til
latt om det er tilkjent erstatning. 

Et spørsmål som ofte har vært oppe i praksis 
er om huseiere som ikke kan si opp leietakere, 
eller kreve markedsmessig husleie, har fått kren
ket sin eiendomsrett. Kun et fåtall av klagerne har 
fått medhold. Et eksempel er Scollo mot Italia fra 
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1994. Klageren var en handikappet og arbeidsle
dig huseier, og situasjonen når han ikke kunne si 
opp kontrakten med leietakerne ble funnet å være 
uholdbar. En annen sak mot Italia fra 1999, Saffi, 
viser et annet aspekt, nemlig at det må være mulig 
å tvangsfullbyrde utkastelsesdommer. Det er såle
des ikke tilstrekkelig at klager får rett til å gjen
nomføre tiltak etter intern rett dersom tiltaket 
ikke kan tvangsfullbyrdes. 

I Pine Valley mot Irland hadde klagerne opp
rinnelig fått tillatelse til å kjøpe et stort landom
råde for utbygging til industrielle lagerbygninger 
og kontorer. Tillatelsen ble imidlertid trukket til-
bake fordi den ble ansett å være i strid med en 
utviklingsplan. Dette ledet til store tap og kla
gerne anførte at P1-1 var krenket. EMD anvendte 
Kontrollregelen, men kom til at denne ikke var 
krenket. Domstolen la vekt på at klagerne var 
engasjert i forretningsvirksomhet beheftet med 
risiko og at de hadde vært klar over utviklingspla
nen og kommunestyrets motstand mot utbyg
gingsplanene da de satte i gang. Det ble derfor 
ikke ansett uforholdsmessig å annullere utbyg
gingstillatelsen uten kompensasjon. Det forelå 
imidlertid en krenkelse av art. 14 sammenholdt 
med P1-1 fordi senere lovgivning som endret 
rettsstillingen for personer i denne situasjonen, 
gjaldt for alle andre enn klagerne. 

I Fredin mot Sverige fra 1991 hadde myndig
hetene trukket tilbake klagerens tillatelse til å 
utnytte et grustak ut fra natur vernhensyn som 
domstolen fant at var legitime interesser. Domsto
len fant også at det var en rettferdig balanse slik at 
proporsjonalitetskravet var oppfylt. Det ble lagt 
vekt på at klagerne allerede da de satte i gang sin 
virksomhet, måtte skjønne at de ikke hadde noen 
garanti for fremtidig driftstillatelse. De hadde 
således ingen berettiget for ventning om fortsatt 
drift. 

Nektelse av byggetillatelse er en egen under
gruppe av saker. En sentral dom er Allan Jacobs-
son mot Sverige fra 1989. Klageren hadde kjøpt 
hus på en relativt stor tomt som falt inn under pla
ner vedtatt i henhold til bygningslovgivningen og 
byggeforbudet på eiendommen ble stadig forlen
get. Klageren fikk ikke medhold i at eiendomsret
ten var krenket og domstolen la vekt på at han 
aldri hadde hatt noe rettskrav på å bygge. Han var 
klar over usikkerheten da han kjøpte eiendom
men og forbudene ble ikke ansett uforholdsmes
sige selv om de hadde ligget der i mange år. 
Begrunnelsen for inngrepet var for øvrig kommu
nens behov for arealplanlegging. 

Dommene illustrerer at domstolen ikke ver

ner næringslivsinteresser like godt som private, 
fordi innehaveren ofte tar en risiko. Videre frem
går det at tiltak som var igangsatt eller i hvert fall 
kjent for klageren før han er vervet eiendommen, 
anses mindre tyngende enn overraskende tiltak 
som rammer igangsatte prosjekter. 

Det generelle krav om respekt for eiendomsretten 

Prinsippet fra Sporrong Lönnroth-saken om at 
kravet om respekt er en egen inngrepshjemmel 
ble fulgt opp i Pialopopoulos mot Hellas fra 2001. 
Også der tok saksbehandlingen for lang tid fordi 
tvist om ekspropriasjon pågikk i mer enn 15 år og 
eierne manglet rådighet i hele perioden. Verken 
Ekspropriasjonsregelen eller Kontrollregelen fikk 
anvendelse, og situasjonen ble bedømt etter kra-
vet om respekt i første ledd første setning. EMD 
konstaterte krenkelse. 

Regelen får anvendelse i flere saker hvor dom-
stolen har konstatert krenkelse ved sendrektighet 
i saksbehandlingen. I saken Beyeler mot Italia 
hadde staten forkjøpsrett til et van Gogh bilde, 
men unnlot i mange år å opplyse om retten ville 
bli benyttet. Da forkjøpsretten endelig ble gjort 
gjeldende, ble salgssummen satt langt under mar
kedspris. Dette ble ansett som krenkelse av 
respekten for eiendomsretten. I Antonetto mot 
Italia fra 2000, medførte manglende gjennomfø
ring av et rivningsvedtak som var rettskraftig, at 
klager gikk glipp av lys på sin eiendom. Også 
dette ble ansett som en krenkelse. Frankrike ble 
dømt i 2002 fordi et EU-regulativ vedrørende 
momsfritak ble implementert senere enn de plik
tet. Dette medførte at klagerne ble pålagt avgift i 
en transaksjon som ville vært unntatt etter 
reglene i direktivet. Dette ble altså ansett som en 
krenkelse. 

Det finnes også mange andre eksempler på at 
regelen har fått anvendelse. Finland ble dømt i 
2002 etter at staten hadde krevet ulike grunnlag 
for beregning av arveavgift og ekspropriasjonser
statning på samme eiendommen med kort tids 
mellomrom (Jokela). Manglende beskyttelse mot 
trusler mot miljø, kan være krenkelse av kravet 
om respekt for eiendomsretten. På den annen 
side kan også tiltak for beskyttelse av miljøet 
krenke enkeltpersoners rettigheter. I Matos de 
Silva m.fl. mot Portugal fra 1996 hadde myndighe
tene truffet en rekke tiltak for å etablere et natur
reser vat som berørte klagernes eiendom. Selv om 
det ikke forelå noen formell eller faktisk ekspro
priasjon, begrenset tiltakene adgangen til å dispo
nere over eiendommen. Inngrepene etablerte en 



49 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning Kapittel 3 

usikkerhet i over 13 år og P1-1 var krenket. Iatri
dis mot Hellas fra 1999 gjaldt statens utkastelse av 
klageren fra kinoen han drev, og vedtaket var 
erklært ugyldig uten at han hadde fått lokalet til-
bake. Dette ble ansett som en krenkelse av 
respekten for eiendommen. Den sentrale begrun
nelsen var at staten manglet hjemmel i lov og det 
ble således fastslått at lovkravet gjaldt også i for-
hold til krav om respekt. 

Disse nye dommene viser at det er svært 
mange ulike tiltak som kan omfattes av bestem
melsen. Det er ikke utelukket at den varierte 
praksis åpner for mer kreativ anvendelse av P1-1 
også etter norsk rett og for norske domstoler. 

3.7.3 Artikkel 8 

Etter art. 8 har enhver rett til respekt for sitt fami
lieliv og for sitt hjem.4 At hjem omfatter ens hus 
eller annen bolig, følger av flere dommer, her-
under Gillow mot Storbritannia fra 1986. Det er 
imidlertid ikke tilstrekkelig for å ha en rettighet at 
man har planer om å bo i et bestemt område, noe 
som følger av Loizidou mot Tyrkia fra 1996 som 
gjaldt en klage fra en person som var avskåret fra 
å bo i et område hvor hennes familie hadde levd i 
generasjoner. 

I utgangspunktet kan det se ut som art. 8 gir et 
sterkere vern for eiendom som utgjør et hjem enn 
P1-1, fordi familielivet generelt anses å være en 
sterkere beskyttet rettighet enn eiendomsretten. 
På den annen side er P1-1 svært skjønnsmessig 
og i avveiningen mellom hensynet til samfunnet 
og individet må det ses hen til at det er individets 
hjem som rammes. Det er derfor vanskelig å se at 
art. 8 skal gi andre resultat enn P1-1, men det er 
vanlig at begge bestemmelser påberopes hvis 
begge får anvendelse.5 

3.7.4 Artikkel 6 

EMK art. 6 gir borgerne krav på en rettferdig og 
offentlig rettergang, innen rimelig tid, ved en uav
hengig og upartisk domstol opprettet ved lov, for 
å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter 
eller strafferettslig siktelse mot seg.6 

4 SP art. 17 har en tilsvarende bestemmelse. Se om bestem
melsen hos Danelius op.cit s. 260 flg. 

5 Praksis fra Strasbourg tyder også på at resultatet av avveinin
gen etter de to bestemmelsene blir den samme. 

6 Se grundig redegjørelse hos Erik Møse op.cit s. 297 flg. SP 
art. 14 gir også regler for å sikre en rettferdig rettergang, 
eller en «fair trial». Det er enkelte formuleringsforskjeller 
mellom de to reglene, men de er antatt å ha ingen eller liten 
realitetsbetydning. 

Kravene i art. 6 får anvendelse i forhold til bor
gernes «civil rights and obligations», oversatt til 
«borgerlige rettigheter og plikter». Det er en rik
holdig praksis fra Strasbourg knyttet til disse 
begrepene, og det er slått fast at krav mot for valt
ningsorganer er omfattet. Det er videre antatt at 
art. 6 omfatter tvister om eiendomsrett og 
næringsvirksomhet, ulike typer erstatningskrav 
og også familierettslige forhold. Art. 6 gjelder 
også straffesaker. Høyesterett fant at ileggelse av 
for høy tilleggsskatt ved administrativ ileggelse 
var å anse som en avgjørelse av en straffesiktelse i 
forhold til art. 6, i Rt. 2000 s. 996. 

Selve kravet til rettferdig rettergang innebæ
rer bl.a. at det skal være likestilling mellom par
tene, kontradiksjonsprinsippet skal gjelde, at en 
part har rett til å være til stede i egen sak og et sel
vinkrimineringsforbud. Disse prinsippene er slått 
fast i omfattende konvensjonspraksis. En viktig 
side av selvinkrimineringsforbudet er at opplys
ninger gitt av for valtningsmyndigheter ikke nød
vendigvis kan påberopes i en senere straffesak, se 
Saunders mot Storbritannia fra 1996. 

Det er videre fastslått at det er en viktig retts
sikkerhetsgaranti at borgerne har adgang til dom
stolene (access to court), jf. Golder mot Storbri
tannia. Det innebærer blant annet at borgerne må 
ha adgang til å overprøve for valtningsvedtak ved 
domstolene. Et annet viktig aspekt ved art. 6 er at 
det stilles krav til domstolskontrollens omfang i 
forbindelse med for valtningsorganenes skjønns
messige myndighet. Det er vanlig at domstolskon
trollen er begrenset og dette er derfor ikke en 
krenkelse i seg selv. Hvorvidt kontrollen er til
strekkelig må vurderes konkret, jf. eksempelvis 
Zumtobel mot Østerrike fra 1993. 

Dessuten innebærer kravet til rettferdig ret
tergang at den private har krav på begrunnelse for 
resultatet av tvisten. Det er flere saker hvor man
glende eller utilstrekkelig begrunnelse er ansett å 
være en krenkelse av konvensjonen, se særlig 
Ruiz Torija mot Spania og Hiro Balani mot Spania 
fra 1994. Domstolen presiserte at omfanget av 
plikten til begrunnelse vil avhenge av avgjørel
sens art og at kravet til begrunnelse må vurderes 
konkret, herunder under hensyntagen til praksis i 
den enkelte stat. 

3.7.5 Forbudet mot dobbeltstraff 

Det følger som nevnt innledningsvis av P7-4 at 
ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på 
ny i en straffesak under den samme stats doms
myndighet, for en straffbar handling som han alle
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rede har blitt endelig frikjent eller domfelt for i 
samsvar med loven og rettergangsordningen i 
straffesaker i denne stat. 

Forbudet kan få betydning der den private 
part først ilegges en administrativ sanksjon, 
eksempelvis for overtredelse av byggeforskrifter, 
og deretter straffes. Dette ble for norsk retts del 
slått fast i Rt. 2002 s. 497, som gjaldt spørsmål om 
straffeforfølgelse og senere tilleggsskatt etter lig
ningsloven var i strid med P7-4. Høyesterett slo 
fast at rettskraftig domfellelse eller frifinnelse i en 
straffesak for å ha unnlatt å gi opplysninger eller 
for å ha gitt uriktige opplysninger til ligningsmyn
dighetene, ikke bare beskytter mot ny straffefor
følging, men også mot ileggelse av for høy til
leggsskatt. 

3.7.6 Artikkel 14 

Art. 14 inneholder som nevnt et diskriminerings
forbud. Bestemmelsen rammer usaklig forskjells
behandling uansett grunnlag. Bestemmelsen står 
på egne ben og det er således ikke nødvendig at 
en av de konkrete artiklene som beskytter rettig
heter er krenket. Det er imidlertid en forutset

ning for å anvende art. 14 at en klagesak faller 
under en av disse andre bestemmelsene. 

Avgjørende for om det foreligger krenkende 
forskjellsbehandling er om det er personer som er 
behandlet ulikt selv om de er i sammenlignbar 
situasjon, og om forskjellsbehandlingen har en 
objektiv og rimelig forklaring. Ulik behandling må 
ikke bare ha et legitimt formål for å være tillatt; 
det må også være rimelig forholdsmessighet mel
lom de midler som benyttes og det formål som 
skal realiseres. 

3.7.7 Oppsummering og vurdering 

Utgangspunktet må være at norske byggeregler 
er så gjennomarbeidet, godt begrunnet og med 
legitim forankring, at det skal mye til før praktise
ringen av reglene innebærer krenkelse av EMK. I 
og med at reglene er skjønnsmessige, kan det 
imidlertid ikke utelukkes at man i konkrete situa
sjoner vil komme til at det kan foreligge en kren
kelse. Det er interessant å merke seg at det har 
vært en utvikling i EMD de senere år hvor stadig 
flere typer inngrep vurderes etter P1-1 og hvor det 
stadig oftere konstateres krenkelse. 
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Kapittel 4 

Grunnhensyn i bygningslovgivningen 

4.1 Innledning. Historisk perspektiv 

Vurderingen av behovet for reform og regelend
ringer må foretas i lys av de grunnleggende prin
sipper og formål som bygningslovgivningen skal 
ivareta. For Bygningslovutvalget som særlig har 
til oppgave å komme med forslag til regelforenk
linger og effektivisering av byggesaksbehandlin
gen, er det derfor hensiktsmessig å foreta et his
torisk tilbakeblikk for å undersøke nærmere 
hvilke hensyn som har begrunnet de regler vi har 
og har hatt om byggesaksbehandlingen og de 
offentlige krav til byggetiltak. Siktemålet er da å 
forsøke å trekke ut eventuelle grunnhensyn som 
måtte ligge fast, og som må tas i betraktning ved 
utformingen av nye eller endrede regler. 

De hensyn som trekkes fram, og som må 
antas fortsatt å gjøre seg gjeldende, er i hovedsak 
å betrakte som målsettinger for lovrevisjonsarbei
det. Enkelte av disse hensyn kan imidlertid også 
vurderes som virkemidler som skal nyttes som 
ledd i oppnåelsen av mer generelle mål. Utvalget 
finner det likevel ikke nødvendig i denne sam
menheng å skille mellom mål og virkemidler eller 
på annen måte angi en generell definisjon av 
begrepet «grunnhensyn». I fremstillingen skilles 
det heller ikke mellom hensyn som er særegne 
for bygningslovgivningen og hensyn som også 
gjør seg gjeldende på andre lovgivningsområder. 

4.1.1 1800-tallet 

I tiden før industrialiseringen, var det ikke behov 
for noen stram regulering av arealbruken. På 
landsbygda var det plass nok til veier og jernba
ner, til den gryende industri og til rekreasjon. 
Man kunne la den enkelte grunneier få disponere 
sin eiendom slik han ville, og overlate utformin
gen av landskapet til «kreftenes frie spill». Bare i 
de aller tettest befolkede stedene, i byene, var det 
behov for vedtekter om slikt som gatelinjer, 
branngavler og renovasjon. Her økte folketallet 
sterkt, og dette førte til stor aktivitet på bygnings

lovgivningens område. De større byene Christia
nia, Bergen og Trondheim, fikk særskilte byg
ningslover som følge av dette. I 1845 fikk vi også 
en alminnelig bygningslov for alle byer i landet, 
med unntak av de som hadde en særskilt lov. 

I komitéinnstillingen til Lov om bygningsvese
net i Christiania av 24. juli 1827 ble bygningslov
givningens oppgaver beskrevet slik: 
–	 å forebygge ildsvåde og i påkommende tilfelle 

å lette slokking og redning 
–	 å forebygge at bekvem og fri ferdsel på gater 

og fortauger vanskeliggjøres og at husenes 
beboere betas adgangen til fri utsikt 

–	 å forebygge at bygningsmåten er stridende 
mot sunnhetspolitiet ved å befordre sykdom 

–	 å forebygge at sådanne åpenbare feil mot solid 
konstruksjon begås, hvorved en bygning fra 
først av inneholder så å si spiren til sin under-
gang og hvor ved den som ikke forstår å 
bedømme bygningens skjulte mangler, lettelig 
blir utsatt for bedrageri og tap i kjøp og salg så 
vel som i pantsettelse 

–	 å forebygge at bygningsmåten fornærmer 
publikums estetiske sans 

Etter disse prinsipper ordnet loven egne byg
ningsmyndigheter, ga forskrifter for regulering og 
ekspropriering av grunn til gater og plasser og 
om byggemåten. Loven innførte nokså vidtgående 
regler om murtvang. Senere ble denne loven 
avløst av loven av 8. september 1842. Denne loven 
omfattet foruten byen, også forstedene på landets 
grunn og opprettet en fast bygningskommisjon 
(politimesteren, stadskonduktøren/bygningssje-
fen og branndirektøren), og en reguleringskom
misjon som bestod av bygningskommisjonen, 
magistraten (borgermesteren) og syv medlem
mer av formannskapet. Nye bygninger og skur og 
forandring av bygning mot gate, nabo eller gårds
rom, skulle meldes til stadskonduktøren, og 
kunne ikke iverksettes uten samtykke av byg
ningskommisjonen. Loven inneholdt en rekke for
skrifter om hvordan husene skulle bygges og inn-
redes – vesentlig for å innskrenke brannfaren. 
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Reguleringskommisjonen skulle utarbeide en full
stendig reguleringsplan for byen og dens omegn. 
Loven var etter datidens forhold temmelig radikal 
idet den brøt med de tilvante forestillinger om at 
enhver hadde rett til å utnytte sin grunn som han 
selv ville, og innførte en offentlig bygningskon
troll. 

Som det fremgår, var en av hovedgrunnene til 
at man vedtok slike egne bygningslover for byene 
tidlig på 1800-tallet, at man ville sikre seg mot 

brann. Det ble også lagt vekt på hensynet til 
bedret kommunikasjon, sunnhetsspørsmål og at 
nye bygninger ikke skulle være helsefarlige. Lovene 
stilte også byggtekniske og estetiske krav. 

Den alminnelige bygningslov av 6. september 
1845 gjaldt for alle kjøp- og ladesteder som ikke 
hadde særskilt bygningslov samt et byggebelte på 
75 alen utenfor bygrensen. Loven opprettet i alle 
byer en bygningskommisjon og en regulerings
kommisjon, og påla sistnevnte straks å sette fram 
forslag om hvilke deler av byen loven burde 
gjelde for, og hvordan gater og plasser innen dette 
området burde reguleres. Ellers inneholdt loven 
detaljerte tekniske bestemmelser og svært detal
jerte bestemmelser om innretning av ildsteder og 
murpiper. Den hadde som overordnet mål å være 
et redskap som kunne motvirke nye brannka
tastrofer. 

Prinsippene fra 1845-loven ble ført videre i en 
ny bygningslov av 1896 som også gjaldt for byer 
og tettsteder utenfor Christiania, Bergen og 
Trondheim. Det nye i loven var at det ble innarbei
det bestemmelser om en mengde nye bygnings
materialer som ikke var forutsett i den tidligere 
loven. 

4.1.2 Bygningsloven av 1924 

Bygningslovene fra omkring århundreskiftet var 
gode lovarbeider for sin tid, men de kunne ikke 
sikre en sunn og harmonisk bygningsskikk. Der-
til var de for svake, overlot for mye til tilfeldighe
tene, og satte for lite inn på den samfunnsmessige 

regulering av byggevirksomheten. I tillegg kom en 
rivende utvikling i byggevirksomheten med bl.a. 
elektrisitet, nye byggemåter og betong som byg
ningsmateriale. Det ble klart at de gamle byg
ningslovene ikke strakk til under denne vold
somme utviklingen, og de ble utsatt for kritikk, 
blant annet påstander om at de fordyret bygge
foretakene. Dette medførte at det ble vedtatt en 
ny bygningslov i 1924 – en felles lov for alle nor
ske byer og for noen strekninger på landet. Loven 
ga utførlige regler så vel for byplanen som for 

tomteregulering. Videre ga den bygningsmyndig
hetene mulighet til å utforme lokale bygningsved
tekter tilpasset den enkelte kommunes behov. 
Loven inneholdt også hjemmel for å gi forskrifter 
til utfylling av lovens bygnings- og branntekniske 
bestemmelser. De første alminnelige forskrifter 
ble gitt i 1928. 

Bygningsloven av 1924 bygde på prinsippet 
om at administrasjonen av bygningsvesenet i 
hovedsak er en kommunal oppgave, med departe
mentet som sentral bygningsmyndighet som bl.a. 
kan utferdige forskrifter og avgjøre klager. Loven 
hadde en rekke detaljerte bestemmelser om byg
geforetak, bl.a. om grunnens beskaffenhet, klo
akkavløp, drikkevann, atkomst, avstand til nabo
grense, bygningers høyde, planløsning og utse
ende. De spesielle tekniske krav som loven 
opprinnelig inneholdt, ble etter hvert for en stor 
del overført til forskrifter. Når det gjaldt kontrol
len med byggearbeider, var lovens prinsipp at 
uten forutgående skriftlig anmeldelse og tillatelse 
av bygningsrådet, kunne det ikke settes i gang 
arbeid som var omfattet av lovens bestemmelser. 
Stang, Norsk Bygningsrett, 1943, s. 2 flg. beskri
ver gjeldende grunnhensyn og prinsipper etter 
1924-loven slik: 

«Bygningslovgivningen setter seg det mål å 
regulere bygnaden (bebyggelsen) særlig i 
byer og tettbyde strøk, slik at den tilfredsstiller 
ferdselens, ildsikkerhetens, sunnhetens og 
skjønnhetens krav. 

Almene hensyn krever at grunneierne ikke 
kan rå fritt over sine eiendommer og bygge 
som de selv vil, særlig ikke i et bysamfunn. De 
må alle inn under den offentlige regulering av 
byggevirksomheten og finne seg i å bygge og 
vedlikeholde sine hus etter offentlige forskrif
ter. ... 

Gjennomføringen av en god byplan er byg
ningsmyndighetenes viktigste oppgave. Loven 
bør derfor gi bygningsmyndighetene størst 
mulig frihet til å regulere byen og byggevirk
somheten etter almene hensyn, uten hinder av 
private grunneierinteresser, og bør gi kommu
nen rett til å ekspropriere den grunn og de ret
tigheter den må rå over for å kunne gjennom
føre byplanen. Kommunens utgifter til anlegg 
av gater og plasser bør erstattes (refunderes) 
av de grunneierne som nyter godt av gatean
legget. 

I regulert strøk bør det være forbudt å 
bygge på en eiendom uten at det til og langs 
tomta fører opparbeidet gate helst med kloakk. 

Loven bør kreve at alle bygninger tilfreds
stiller rimelige krav til brannsikkerhet, sunn-
het og skjønnhet…». 
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4.1.3 Bygningsloven av 1965 

Etter vedtagelsen av 1924-loven og videre frem
over i første halvdel av 1900-tallet, førte utviklin
gen til en betydelig endring av de felter av sam
funnslivet hvor bygningsloven var ment å skulle 
sikre visse minstekrav til planmessighet, orden og 
teknisk, hygienisk og estetisk standard. Nye byg
ningsmaterialer og metoder i byggevirksomhe
ten kom til, trafikksituasjonen fikk en omveltning 
gjennom en mangedobling av antall biler, og by
og tettstedsbefolkningen økte sterkt. Den tilta
gende konsentrasjonen av bosettingen gjorde seg 
også i større grad enn tidligere gjeldende ut over i 
distriktene. 

Dette førte til at 1924-loven ble avløst av byg
ningsloven av 18. juni 1965 nr. 7. Den var en 
alminnelig planleggings- og reguleringslov som 
gjaldt for alle slags arealer i alle kommuner. Loven 
hadde utførlige regler om arealdisponeringen og 
omfattet således meget mer enn bare bygningsve
sen. Den tok dessuten sikte på å være et instru
ment ved løsningen også av helt andre samfunns
oppgaver, bl.a. når det gjaldt befolkningsutviklin
gen og bosettingsmønsteret. 

Bygningsloven la opp til et system med over
siktsplan ved hjelp av regionplan og tilknyttede 
vedtekter. Det ble imidlertid i lovforarbeidene 
understreket at man var i tvil om forholdene i 
Norge var «modne for lovfesting» av et region
plansystem. Også ved generalplanordningen ville 
man gå forsiktig fram og nærmest nøye seg med å 
trekke en ramme i loven. Videre utviklet loven 
systemet med detaljplan i form av reguleringsplan 
på grunnlag av 1924-lovens ordning med bypla
ner. Dessuten ble ordningen med byggetillatelse 
og krav til og kontroll med byggearbeider bygget 
ut og gjort mer detaljert. 

En rekke av de tekniske detaljbestemmelsene 
i 1924-loven ble overført til byggeforskriftene. De 
tekniske forskriftene ble for øvrig gjenstand for en 
prinsipiell endring, i det man tok sikte på å innføre 
funksjonskrav i stedet for – som tidligere – detal
jerte minimumskrav til de enkelte konstruksjons
deler og materialer. På denne måten ville man 
åpne for en utvikling og effektivisering av bygge
virksomheten ved at de enkelte deler av byggver
kene kunne utføres på ulike måter så lenge de til
fredsstilte de krav som ble angitt for den ferdige 
bygningsdel. 

Bygningsloven av 1965 bygger i stor grad på 
utredningen fra Bygningslovkomiteen (Heiberg
komiteen) avgitt i 1960. Høringsbehandlingen 
viste at det var stor enighet om at komiteens for-

slag representerte et stort fremskritt. Først og 
fremst ble loven klarere og mer systematisk oppbygd 

og utformet enn bygningsloven av 1924. 
Om formålet med bygningslovgivningen 

uttalte Bygningslovkomiteen i sin utredning fra 
1960 (s. 31): 

«[Formålet] er å gi myndighetene herre
dømme over utformingen av den fysiske 
ramme for urbaniseringen og den bygnings
messige utviklingen, og gi dem lovhjemmel til 
å gjennomføre sine intensjoner, slik som de 
ytrer seg i de planer som blir vedtatt. Videre 
krever allmenne hensyn at bebyggelsen må 
utføres forsvarlig ut fra bygnings- og branntek
niske, helsemessige og estetiske hensyn. Byg
ningslovgivningen må derfor ha bestemmelser 
som sikrer at slike hensyn blir tatt, og som gir 
myndighetene hjemmel til å utøve bygnings
kontroll. 

Derimot er det neppe noe mål for loven å 
hindre eller stimulere til bestemte løsninger av 
reguleringsmessig og estetisk art, verken når 
det gjelder hoveddisposisjon eller detaljer. Det 
må være de forskjellige fagfolks og myndighe
ters sak til enhver tid å avgjøre hvordan disse 
problemer skal løses for på beste måte å fylle 
skiftende tiders og steders krav og behov. 
Loven må derfor være mest mulig almengyldig 
og elastisk. 

Annerledes forholder det seg med de bygg
tekniske krav. Disse gjelder mer konkrete pro
blemer som bare i liten grad er avhengig av 
skjønnsmessig vurdering, idet de bygger på 
eksakte og målbare resultater av erfaring og 
forskning. De byggtekniske bestemmelser må 
derfor inneholde detaljerte normer for de mini
mumskrav som må stilles.» 

I Ot.prp. nr. 1 (1964-65) s. 9 uttalte Kommunal
departementet: 

«Departementet er enig med komiteen i at 
loven i prinsippet bør gjelde for hele landet. 
Departementet vil streke under at den tilta
kende konsentrasjon av bosettingen taler for at 
utviklingen, med hensyn til bebyggelsens loka
lisering og tekniske standard og hovedtrek
kene i grunndisponeringen, kommer inn 
under en sterkere samfunnsmessig styring og 
kontroll. I samsvar med opplegget i komiteens 
lovutkast er proposisjonens regler så elastiske 
at de gir rom for nyansering og tilpassing etter 
de skiftende stedlige forhold her i landet…». 

Bygningslovens regler om saksbehandling ble 
endret ved for valtningslovens ikrafttredelseslov 
av 19. juni 1969. Siktemålet med endringene var å 
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ta ut de saksbehandlingsreglene som ikke passet 
med for valtningsloven eller som nå var blitt over
flødige. Videre skulle endringene klargjøre i hvil
ken grad det skulle gjelde særlige regler i byg
ningsloven i tillegg til forvaltningsloven. 

Ved en lovendring 26. mai 1978 nr. 34 ble byg
ningsloven endret på en rekke punkter for å foren

kle byggesaksbehandlingen. Endringene bygget på 
en innstilling fra «Forenklingsutvalget» (Mathi-
sen-utvalget) i NOU 1976: 27. Siktemålet med 
endringene var å skape en raskere saksbehand
ling ved økt delegasjon og begrenset antall saks
behandlingsledd, samt en nærmere koordinering 

av og samarbeid mellom de forskjellige organer, 
herunder sektormyndigheter. Bygningsrådet ble i 
større grad enn tidligere gitt ansvaret for frem
drift og samordning av byggesakene, slik at den 
enkelte byggesøker ikke skulle behøve å fore-
legge søknaden for andre myndigheter enn byg
ningsrådet. Reglene for klage- og dispensasjons
saker ble forenklet ved at formannskapet ble sløy
fet som behandlingsledd. Samtidig ble kommune
styret i større grad gjort til det sentrale styrings
organ med myndighet til å legge andre oppgaver 
til bygningsrådet og til å gi retningslinjer for byg
ningsrådets virksomhet. 

Ved endringslov 8. juni 1979 nr. 48 ble ram
mene i § 26 for hva det kunne gis bestemmelser 
om i reguleringsplan atskillig utvidet, bl.a. til også 
å omfatte bestemmelser om støy og luftforurens
ning. I tilknytning til vedtakelsen av forurens
ningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 ble en rekke 
regler i bygningsloven om avløp og avløpslednin
ger justert. 

Lov om lokal og regional planlegging (planleg
gingsloven) ble vedtatt 5. juni 1981. Loven inn
førte et generelt plankrav slik at arealbruk i 
utgangspunktet bare skulle være tillatt såfremt 
det direkte var i samsvar med vedtatt plan («Speil
vendingsprinsippet»). Dette var politisk kontro
versielt, og loven ble opphevet allerede i 1982 
etter at Stortinget fikk borgerlig flertall. Sett i lys 
av den senere vedtatte plan- og bygningsloven av 
1985, kan det synes som den politiske uenigheten 
i 1981 reelt sett mer var et spørsmål om hvor langt 
man skulle gå i å reise et plankrav og hvor konse
kvent man skulle holde fast ved dette, enn et 
spørsmål om det i det hele skulle være visse plan
krav. Planlovens skjebne skyldtes for øvrig også at 
de borgerlige ønsket å tone ned plankravene og 
reguleringssystemet i form av en integrert plan
og bygningslov. Den borgerlige regjering la der-
for opp til en ny lovbehandling med sikte på å inn
føre deler av planloven i en ny plan- og bygningslov. 

Som et ledd i arbeidet med forenkling av byg
gesaksbehandlingen, ble det foretatt ytterligere 
endringer i enkeltbestemmelser i bygningsloven i 
1983. Endringene bygde på forslagene i Bygge
saksutvalgets (Os-utvalget) delutredning I, NOU 
1982: 13. Siktemålet var å finne fram til endringer 
som raskt kunne gi en forenklingsgevinst, og som 
derfor burde gjennomføres før man ble ferdig 
med den bredere gjennomgangen av regelverket. 
Det ble bl.a. foretatt en desentralisering av myn
dighet ved at dispensasjonsmyndighet ble over
ført fra fylkesmannen til bygningsrådet. I 1985 ble 
lovens saksbehandlingsregler på nytt justert med 
sikte på å skape et enklere og mer koordinert sys
tem. 

4.1.4 Dagens lov 

Utviklingen av lovverket om økonomisk og fysisk 
planlegging, regulering av eierrådigheten og vern 
av naturen og miljøet i den nyere tid, har fulgt den 
linjen som har vært vanlig på andre rettsområder: 
Etter hvert som det oppstod nye behov, eller det 
ble klart at en bestemt interesse burde beskyttes, 
ga man en ny spesiallov eller en tilleggslov til en 
eksisterende lov. På denne måten ble lovstoffet 
omfattende og lite oversiktlig. Dette kunne skape 
vanskeligheter for brukerne av lovene. Etter 
hvert ønsket man derfor en samlet planleggings
lov, som inneholdt reglene om planer på alle 
nivåer. Med en slik lov kunne man lettere se sam
menhengen mellom de forskjellige slags planer, 
det kunne gis en klarere formulering både av 
målene for planleggingen og av de midler som 
brukes, og det kunne gis regler med sikte på å 
forenkle og påskynde saksbehandlingen, her-
under om samarbeidsformer mellom offentlige 
organer. 

Ny plan- og bygningslov ble innført fra 1. juli 
1986 (lov 14. juni 1985 nr. 77). Loven fastholder 
prinsippene fra den tidligere lovgivningen, men 
utvider og presiserer krav om kommunal og fyl
keskommunal planlegging. Samtidig innførte 
loven en forenkling av byggesaksbehandlingen i 
tråd med de gjeldende regler i bygningsloven fra 
1965 (dog med enkelte justeringer). 

Den borgerlige regjering valgte altså å 
beholde ordningen i bygningsloven av 1965 med 
en felles lov for byggesaksbehandling og planleg
ging. Ved vedtagelsen var det et sentralt poeng å 
unngå et helt generelt plankrav. Man mente dette 
ville innebære et for stort inngrep i den private 
råderett over eiendom. Det var imidlertid enighet 
om at planbestemmelsene i bygningsloven ikke 
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lenger var et godt nok verktøy for de folkevalgte 
organer i den regionale og lokale samfunnsplan
legging. Det var nødvendig å gjøre plansystemet 
smidigere og bedre tilpasset den enkelte kommu
nes behov. Dessuten var det behov for nye regler 
som ga større sikkerhet for at beslutninger om 
bruk og vern av grunn og andre naturressurser 
ble truffet på grunnlag av samordnede planer, og 
ikke ut fra mer isolerte og kortsiktige hensyn 
som ofte var tilfelle. 

Det nye regelverket i 1985-loven slik den ble 
vedtatt, gjaldt i det alt vesentlige planlegging. Byg
gesaksbestemmelsene i den gamle bygningsloven 
ble stort sett uendret tatt inn i den nye loven. Det 
ble derfor ved lovbehandlingen i 1985 forutsatt at 
loven ikke skulle settes i kraft før det var innarbei
det endringer i lovens byggesaksregler. Slike end-
ringer ble gjort ved lov 20. juni 1986 nr. 37 (Byg
gesaksutvalgets (Skaslien-utvalget) NOU 1984: 9 
og NOU 1985: 13, jf. Ot.prp. nr. 57 (1985–86)). Et 
sentralt siktemål var å forenkle byggesaksbehandlin

gen slik at regler og krav ikke ble gjort mer omfat
tende enn nødvendig av hensyn til de samfunns
messige behov. Dessuten tok man sikte på å få 
saksbehandlingen koordinert ved et samarbeid 

mellom berørte myndigheter. 
Ved endringslov 21. april 1989 nr. 17 ble bl.a. 

plan- og bygningslovens formålsparagraf endret 
ved at hensynet til barns interesser ble tatt inn. 
Ved ny endring 16. juni 1989 ble det innført et nytt 
kapittel VIIa om konsekvensutredninger i loven. 

4.1.5 Senere endringer 

Plan- og bygningsloven ble endret ved lov 5. mai 
1995 nr. 20 (i kraft 1. juli 1997). Endringene bygde 
på forslagene i Ot.prp. nr. 39 (1993-94). Det ble 
ikke foretatt noen særskilt utredning i forkant, 
men Ot.prp. nr. 39 viste bl.a. til Byggesaksutval
gets tre utredninger (NOU 1982: 13, NOU 1984: 9 
og NOU 1985: 13) samt Holt-utvalgets arbeid 
(NOU 1987: 33). 

Om målsettingen med byggesaksreglene og 
endringsforslagene fremgår i Ot.prp. nr. 39 (1993
94) bl.a.: 

«Den overordnede målsetting med byggesaks
reglene i plan- og bygningsloven er først og 
fremst å sikre at det som bygges skal tilfreds
stille offentlige rammekrav til helse, sikkerhet, 
miljø og økonomi. Dette har vært grunnlaget 
for bygningslovgivningen i lang tid og har i 
prinsippet stått stort sett uendret siden vi fikk 
bygningslovgivning. Virkemidler og kravsnivå 
har imidlertid vært gjenstand for mange end-

ringer. I de 20 år bygningsloven av 1965 virket, 
ble det foretatt en rekke større og mindre end-
ringer. Hovedtrekk i endringene var vektleg
ging av større fleksibilitet i valg av løsninger 
både teknisk og saksbehandlingsmessig, og 
fra midten av 70-tallet og fremover ble forenk
linger og effektivisering av byggesaksbehand
lingen en hovedsak. [s. 9] 

… 
Det finnes ingen helhetlig, god vitenskape

lig dokumentert oversikt over omfanget og 
kostnadene ved feil og mangelfull utførelse i 
norsk byggevirksomhet. Mye tyder imidlertid 
på at kostnadene beløper seg til flere milliarder 
kroner årlig og at feil og mangler gir samfunns
økonomiske kostnader som er større enn de 
kostnader som sen byggesaksbehandling påfø
rer samfunnet. Ut fra dette har departementet 
sett heving av kvalitet som en vel så viktig sam
funnsmålsetting som ytterligere reduksjon av 
saksbehandlingstiden. [s. 13] 

… 
Formål med endringsforslaget 
Utviklingen siden slutten av 80-årene har 

vist at et hovedproblem i forhold til plan- og 
bygningslovgivningen er manglende etterle
velse av regelverket. Det har fremstått som sta
dig klarere at de byggverk som oppføres i for 
stor grad ikke er i samsvar med de krav som er 
stilt i lov og forskrift. Byggfeil synes å ha et 
stort omfang i Norge. Manglende kvalitet fører 
til at samfunnet taper store summer, trolig flere 
milliarder pr. år. Det er derfor nødvendig å 
sette inn tiltak gjennom regelverket som kan 
heve kvaliteten. 

Måten de offentlige kvalitetskravene kan 
styrkes på, vil først og fremst være gjennom å 
stille krav til god saksbehandling, krav til over
siktlige og effektive ansvarsforhold, krav til 
kvalifikasjoner hos de som utfører arbeidet, og 
til effektiv kontroll. Det er disse elementene 
som danner grunnlaget for forslaget, og som 
søkes ivaretatt gjennom nye regler.» [s. 18] 

Hovedintensjonen med endringene var altså å 
legge bedre til rette for å sikre kvaliteten på det 

som bygges. Reglene om ansvar og kontroll ble 
endret slik at ansvaret for at regelverket er fulgt 
som hovedprinsipp ble lagt på den som faktisk 
utfører jobben. En sentral godkjenningsordning 
for de ansvarlige for tiltakene ble opprettet. 
Reglene for sanksjoner ble klargjort og det ble 
innført tvangsmulkt som nytt sanksjonsmiddel. 
Det ble foretatt en omfordeling av oppgaver og 
roller i byggesaken der de private aktørene fikk 
en mer fremtredende plass. Det ble innført et nytt 
opplegg for bygningskontroll basert på at kontroll 
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skal utføres av andre enn kommunen, enten ved 
dokumentert egenkontroll eller ved uavhengig 
kontroll. Regler for forhåndskonferanse ble inn
ført, samt trinnvis og typebestemt saksbehand
ling. I proposisjonen ble det foreslått å fjerne mel
dingsordningen i §§ 81 og 86a. Stortinget valgte 
imidlertid å beholde meldingsordningen. 

I Ot.prp. nr. 112 (2001–2002) ble det fremmet 
en rekke nye forslag til endringer i plan- og byg
ningsloven som bl.a. gikk ut på å innføre tidsfris
ter ved byggesaksbehandlingen og forenkle 
regelverket. Forslagene ble vedtatt av Stortinget i 
januar 2003. (I kraft fra 1. juli 2003.) 

4.2 Aktuelle grunnhensyn 

4.2.1	 Innledning 

Av gjennomgangen foran kan følgende hensyn, 
som tidligere har begrunnet og lagt føringer for 
utformingen av byggesaksdelen i plan- og byg
ningsloven, trekkes ut: 
–	 bygningslovgivningen skal sikre gjennomførin

gen og realiseringen av vedtatte planer ved 
behandlingen av konkrete byggesaker 

–	 bygningslovgivningen skal ivareta bygnings- og 

branntekniske, helsemessige, miljømessige, este

tiske og økonomiske hensyn, samt behovet for til

gjengelighet 

–	 bygningslovgivningen skal sikre nødvendig 

offentlig kontroll og tilsyn med det enkelte byg
getiltak 

–	 bygningslovgivningen skal legge til rette for 

samordning mellom involverte myndigheter og 

private aktører ved byggesaksbehandling og 
utbygging 

–	 bygningslovgivningen skal ivareta borgernes 

rettssikkerhet 

–	 bygningslovgivningen skal legge til rette for en 

rask og effektiv byggesaksbehandling tilpasset de 

ulike typer av tiltak som omfattes av regelverket 

–	 bygningslovgivningen skal være oversiktig, bru

kervennlig og forutberegnelig. 

De forskjellige punktene kan igjen inndeles i to 
hovedgrupper av hensyn som hver for seg kan 
sies å relatere seg til hvilke hovedfunksjoner/-for-

mål byggesaksreglene i plan- og bygningsloven 
har. De tre førstnevnte hensyn, knytter seg til den 
overordnede historiske målsettingen om å gi 
myndighetene kontroll med arealbruken og hjem
ler for å fastlegge fysiske rammer for en hensikts
messig utforming av byer, tettsteder, bygnings

miljøer og det fysiske rom. Disse ivaretar hoved
sakelig offentlige interesser. Hensynene som 
fremgår av de fire siste punktene knytter seg deri
mot vel så mye til private parters interesser. For
målet med disse er særlig å sikre et tilgjengelig 
regelverk og en effektiv og god byggesakspro
sess som leder fram til materielt sett riktige avgjø
relser og som også ellers ivaretar borgernes retts
sikkerhet. 

Det er ikke tvilsomt at alle de ovennevnte prin
sipper og hensyn fortsatt er relevante ved utfor
mingen av en ny og moderne bygningslovgivning. 
Hvor vidt dagens lovgivning imøtekommer hensy
nene i tilstrekkelig grad, og om avveiningen av 
dem er hensiktsmessig ut fra dagens forhold, kan 
det imidlertid være delte meninger om. 

I pkt. 4.2.2 til 4.2.8 går Bygningslovutvalget 
nærmere inn på de enkelte hensyn hver for seg. I 
pkt. 4.3 drøftes så enkelte av de nevnte hensyn/ 
målsettinger spesielt i lys av det som særskilt er 
trukket frem i Bygningslovutvalgets mandat. 

4.2.2	 Sikre gjennomføringen av vedtatte 
planer 

Det er et viktig formål med plansystemet å legge 
til rette for verdiskapning og private tiltak. Plan
systemet skal imidlertid også sikre at de private 
interessene utfolder seg innenfor rammer trukket 
opp av folkevalgte organer, slik at overordnede 
hensyn og allmenne interesser kan ivaretas. Den 
overordnede historiske målsettingen med reglene 
om arealplanlegging har således vært å gi myn
dighetene kontroll med arealbruken, og å kunne 
legge fysiske rammer for en hensiktsmessig utfor
ming av byer, tettsteder, bygningsmiljøer og det 
fysiske rom. Et av virkemidlene for å nå denne 
målsettingen, er at det etableres regler om bygge
saksbehandling som sikrer myndighetene mulig
het til å gjennomføre vedtatte planer i forbindelse 
med konkrete utbyggingstiltak. 

Legalitetsprinsippet tilsier at en byggesøknad 
ikke kan avslås under henvisning til at det ut fra 
en samfunnsmessig vurdering er uheldig å gi tilla
telse. Påbud og forbud som retter seg mot private 
må ha en klar forankring i lov. (Nærmere om lega
litetsprinsippet, se pkt. 4.2.6). Søknadene behand
les i et rettighetssystem, og ikke i et konsesjons
system. Utgangspunktet er derfor at den som 
søker om tillatelse til tiltak har krav på å få søkna
den innvilget hvis den tilfredsstiller de krav som 
er oppstilt i loven eller med hjemmel i denne. 

I dagens lovgivning er det bestemmelser som 
uttr ykkelig fastsetter at endelige arealdispone
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ringsplaner straks er bindende for de forskjellige 
søknads- eller meldepliktige byggetiltak, se plan
og bygningsloven § 20-6 andre ledd (for kommu
neplanens arealdel) og § 31 nr. 1 (for regulerings
plan og bebyggelsesplan (jf. henvisningen i § 28-2 
sjuende ledd)). Sammenhengen mellom disse 
prinsipper og bygningsmyndighetenes behand
ling av konkrete byggesaker fremgår av plan- og 
bygningsloven § 95 nr. 2 første punktum hvor det 
heter: 

«Før tillatelse etter § 93 blir gitt, skal kommu
nen, ut fra de opplysninger som blir gitt i søk
naden, påse at nødvendig kontroll blir utført 
for at tiltaket ikke vil stride mot bestemmelser 
som er gitt i eller i medhold av denne loven.» 

Også i tilfeller der en søknad er i samsvar med 
gjeldende regulering, kan bygningsmyndighetene 
unnlate å gi tillatelse til tiltak ved å nedlegge et 
midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og 
bygningsloven § 33 når det finnes ønskelig å 
revurdere reguleringen. Hvis dette fører til en ny 
reguleringsplan, kan søknaden avslås dersom den 
strider mot de nye bestemmelsene. En viktig til
leggsvirkning av en reguleringsplan (eller bebyg
gelsesplan) er for øvrig at den gir grunnlag for 
ekspropriasjon, jf. lovens § 35. Vedtatt regule
rings- eller bebyggelsesplan er også en forutset
ning for krav om refusjon for utgifter til vei, vann 
og avløp som skal være i privat eie, jf. lovens § 46 
nr. 2. 

Den generelle virkningen av kommuneplaner 
ut over arealdelen, fremgår ellers av plan- og byg
ningsloven § 20-6 første ledd hvor det heter at den 
«skal legges til grunn ved planlegging, for valtning 
og utbygging i kommunen». Etter denne bestem
melsen fungerer imidlertid kommuneplanen ikke 
som bindende rettsregler overfor private, men 
som direktiver og retningslinjer til de berørte 
offentlige organer. 

Reglene om byggesøknad, tillatelse, refusjon 
og ekspropriasjon er således alle viktige mekanis
mer for gjennomføringen og realiseringen av ved
tatte planer: De virker sammen med og sikrer 
oppfølging av planleggingen og reglene som fast
settes gjennom de bindende plantypene. Det er 
vesentlig at dette aspektet ved byggesaksreglenes 
funksjon ivaretas ved en samlet gjennomgang og 
revisjon av regelverket. Et hovedspørsmål er om 
det er behov for å klargjøre sammenhengen mel
lom lovens plandel og byggesaksdel ut over det 
som er gjort i dagens lovgivning. Dette, samt 
andre spørsmål som reiser seg i skjæringspunktet 
mellom plansak og byggesak, er det nødvendig at 

Bygningslovutvalget vurderer særskilt i lys av 
Planlovutvalgets foreliggende forslag. (Jf. NOU 
2001: 7 og NOU 2003: 14). 

4.2.3	 Ivareta hensyn til bygnings- og 
brannsikkerhet, helse, miljø, estetikk, 
økonomi og behovet for tilgjengelighet 

Allmenne hensyn krever at bebyggelsen utføres 
forsvarlig ut fra bygnings- og branntekniske, hel
semessige, miljømessige, estetiske og økono
miske hensyn, samt behovet for tilgjengelighet. 
Dette har vært en vesentlig del av grunnlaget for 
bygningslovgivningen i lang tid, og har i prinsip
pet stått stort sett uendret siden 1800-tallet. Det er 
derfor viktig at en moderne bygningslovgivning 
sikrer at slike hensyn blir ivaretatt. 

Bygnings- og branntekniske hensyn knytter seg 
til behovet for at byggetiltak utføres på en fagmes
sig, kvalitativ og god måte. De kvalitative krav til 
bygninger som stilles i dag, fremgår dels av 
bestemmelser direkte i plan- og bygningsloven, 
og dels av «Forskrift om krav til byggverk og pro
dukter til byggverk» datert 22. januar 1997. De 
mer detaljerte kravene fremgår av forskriften. I 
forhold til tidligere regler, går forskriftene nå len-
ger i retning av å stille funksjonskrav og mini
mumskrav i stedet for eksakte krav. Der ved har 
man også lettere kunnet åpne for ny utvikling og 
nye løsninger. En hovedproblemstilling for Byg
ningslovutvalget i denne sammenheng, vil imid
lertid være om dagens fordeling av regler om 
krav til byggeforetak i lov og forskrift er hensikts
messig, eller om det er behov for endringer. 

Helsemessige hensyn knytter seg bl.a. til beho
vet for sikring mot ulykker som følge av uhen
siktsmessige og kvalitativt svake bygninger. I til
legg henspiller det på hygieniske og miljømessige 
forhold. De kvalitative krav til byggemåter og byg
ningsmaterialer som fremgår av loven og den 
nevnte tekniske forskrift, skal også ivareta disse 
hensyn. I tillegg har vi særlige bestemmelser om 
toalettforhold (§ 75), vann og avløp (§§ 65 og 66), 
byggegrunn og miljøforhold (§ 68) og bestemmel
ser om bygninger og anlegg som vil kunne med
føre særlig fare eller være til vesentlig ulempe for 
beboerne i strøket (bl.a. §§ 78, 80 og 83). 

Miljømessige hensyn har en side mot bygnings
konstruksjoners, tekniske innretningers og byg
ningsmaterialers innvirkning på og betydning for 
brukernes helse og velvære. Hensynet til miljøet 
gjør seg imidlertid også gjeldende i et bredere 
perspektiv: Byggesaksreglene må også ivareta 
behovet for et godt bolig- og oppvekstmiljø. I til
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legg må det legges til rette for at forurensning av 
jord, luft og vann samt støyforurensning unngås 
eller begrenses i størst mulig grad. I det hele er 
det et gjennomgående trekk ved utviklingen i de 
siste tiår at man i stadig sterkere grad er blitt opp
tatt av farene for sterke inngrep i naturmiljøet; 
miljøvernet er blitt et viktig moment. Bygnings
lovutvalget skal i følge sitt mandat vurdere om det 
bør inntas klarere miljøkrav i plan- og bygningslo
ven enn tilfellet er i dag. 

Estetiske hensyn knytter seg i denne sammen
heng til de visuelle kvaliteter i byggverk og 
fysiske omgivelser. Med «byggverk» menes i til
legg til bygninger også tekniske anlegg som for 
eksempel veier, broer og massetak. Begrepet 
«fysiske omgivelser» dekker alle typer områder 
fra urbane, bygde omgivelser til landskap med for
skjellige typer naturgrunnlag. Betydningen av 
estetisk kvalitet i de bygde omgivelser har i de 
senere år blitt tillagt større vekt. Endringene i 
plan- og bygningsloven § 2 (formål), § 20-1 (kom
muneplanlegging) og § 74 nr. 2 (planløsning og 
utseende) i 1995 var således foranlediget bl.a. av 
erkjennelsen av at kvaliteter i omgivelsene gir vik
tige premisser for enkeltmenneskets oppvekstvil
kår og livskvalitet. Endringene innebar at este
tiske formål skal være et relevant moment der det 
treffes avgjørelser, vedtas planer mv. med hjem
mel i plan- og bygningsloven og dens underlig
gende regelverk. 

Store samfunnsmessige og private investerin
ger berøres av plan- og bygningsloven, og det er 
derfor viktig at den legger til rette for gode, effek
tive og forutberegnelige prosesser slik at ikke 
planlagte byggeprosjekter forsinkes og fordyres 
unødvendig. For plan- og bygningslovens bygge
saksdel, gjør imidlertid økonomiske hensyn seg 
ikke bare gjeldende ved utformingen av saksbe
handlingsreglene. Feil og mangelfull utførelse av 
byggevirksomheten kan også føre til samfunnsø
konomiske og private kostnader av ikke ubetyde
lig omfang. Satsing på kvalitet har derfor også en 
side mot hensynet til økonomi. 

Hensynet til tilgjengelighet relaterer seg først 
og fremst til behovet for regler som sikrer hver 
eiendom gode atkomstforhold. Bestemmelser om 
dette har vi for eksempel i §§ 66 og 67 i dagens 
lov. På et mer overordnet nivå skal plan- og byg
ningsloven også være et redskap for å få til en mer 
samordnet og helhetlig planlegging av samferd
selsløsninger, på tvers av sektorgrenser og myn
dighetsnivåer. Dette er oppgaver som i første 
rekke er forbundet med lovens planbestemmel
ser. 

4.2.4	 Sikre effektiv kontroll, tilsyn og 
oppfølging 

For å sikre gjennomføringen av de hensyn som 
ligger bak de offentlige kvalitetskrav til bygge
foretak (jf. pkt. 4.2.3) og bestemmelser og inten
sjoner i vedtatte planer (jf. pkt. 4.2.2), må byg
ningslovgivningen i tillegg til hovedprinsippet om 
søknadsplikt for byggetiltak inneholde bestemmel

ser om en reell og effektiv kontroll. Myndighetenes 
kontrolloppgaver må dessuten koordineres med 
tilstrekkelige hjemler for å avslå søknader og 
bestemmelser om sanksjoner eller andre reaksjo
ner mot ulovligheter. 

I følge dagens § 10-1 har bygningsmyndighe
tene en generell plikt til å føre tilsyn med at plan
og bygningslovgivningen overholdes i kommu
nen. Etter nærmere regler gjør denne plikten seg 
gjeldende i søknadsfasen, under oppføring av tilta
ket, ved ferdigstillelsen, og deretter så lenge tilta
ket finnes. For søknadspliktige tiltak følger det av 
§ 95 nr. 2 at bygningsmyndighetene i søknadsfasen 

har ansvar for å kontrollere at det omsøkte tiltak, 
på grunnlag av den dokumentasjonen tiltakshave
ren plikter å legge frem, ikke strider mot de ytre 
rammer som plan- og bygningslovgivningen setter 
for tiltaket: Forholdet til plangrunnlaget, tiltakets 
utseende og form, byggetomta (byggegrunn, utea
real, parkering mv.), tilknytning til vann, avløp og 
atkomst, avstandsgrenser til nabo osv. Tekniske 
rammebetingelser som for eksempel konstruk
sjonssikkerhet, bygningsteknisk brannvern, inne
miljø, tilgjengelighet og sikkerhet i bruk, skal 
være i samsvar med lov og forskrift. De mer detal
jerte tekniske rammebetingelser (som ved trinnvis 
søknadsbehandling hører til andre fase), er etter 
lovendringen vedtatt i 1995 overlatt til tiltakshave
rens fagkyndige medhjelpere. Disse har et direkte 
ansvar overfor bygningsmyndighetene for at pro
sjekteringen tilfredsstiller de krav som er satt i 
rammetillatelsen og de øvrige krav som følger av 
plan- og bygningslovgivningen. Ved lovendringen 
ble dessuten kontroll innført som et eget ansvars
område ved at tiltakshaver er pålagt å ha ansvarlig 
kontroll av prosjekteringen. Bygningsmyndighete
nes oppgave før igangsettingstillatelse gis, er der-
for å påse at den pålagte kontrollen er gjennomført 
og dokumentert i samsvar med kontrollplanen, jf. 
lovens § 97 og saksbehandlingsforskriften § 19. 
Lovendringene innebar også at bygningsmyndig
hetene ikke lenger selv skal foreta kontroll av byg
getiltaket i utførelsesfasen. I stedet skal bygnings
myndighetene påse at andre gjennomfører kon
troll i denne fasen i tråd med den tidligere 
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innsendte kontrollplan. Byggeprosessen avsluttes 
således med bygningsmyndighetenes kontroll av 
at kontrollplanen er gjennomført, jf. saksbehand
lingsforskriften § 34. 

Ved innføringen av de nye reglene i 1997, ble 
også kravene til dokumentasjon fra tiltakshavers 
side utvidet. Erfaringene så langt, tyder på at det 
er stor variasjon mellom kommunene når det gjel
der å stille krav til byggesøknader om ansvarlige 
foretak, kontrollplaner osv. Disse variasjonene i 
praksis har ført til at søknadssystemet av mange 
oppfattes som tungrodd og at det har blitt større 
pågang for å få sakene behandlet som melding. 
Om det er regelverket eller den enkelte bygge
saksmyndighets organisering og praktisering 
som er hovedårsaken til de store forskjellene, er 
foreløpig uavklart. Reformen vedtatt i 1995 skal 
imidlertid nå evalueres, og utvalget vil måtte se 
hen til dette i arbeidet med å finne fram til enklere 
prosesser for kommunenes behandling av de 
enkelte byggesaker. Det er ikke tvilsomt at det 
fortsatt vil måtte være en sentral oppgave for byg
ningslovgivningen å sikre en effektiv og reell kon
troll med byggetiltak. Et vesentlig spørsmål som 
det må tas stilling til i denne sammenheng, er 
imidlertid spørsmålet om hvilken rolle kommu
nen skal ha i byggesaken og hvilke opplysninger 
den rent faktisk har behov for ved ivaretakelsen 
av denne rollen. 

4.2.5 Samordning 

I mange tilfeller berører plan- og bygningslovgiv
ningens formål om å ivareta viktige samfunnsinte
resser knyttet til arealdisponering, utbygging og 
bebyggelse, andre sektorlover slik at andre for
valtningsorganer enn plan- og bygningsmyndig
hetene må koples inn i byggesaksbehandlingen. I 
dagens lovregulering kan disse tilfellene i hoved
sak inndeles i tre varianter: I noen tilfeller følger 
det direkte av plan- og bygningsloven at bygnings
myndighetene ikke kan gi tillatelse hvis det ikke 
foreligger samtykke eller tillatelse fra vedkom
mende sektororgan, se for eksempel kravet om 
vegmyndighetenes godkjennelse av avkjørsel i § 
66 nr. 1 og kravet om forurensningsmyndighete
nes godkjennelse av avløpsordning i § 66 nr. 2. I 
den andre varianten følger det bare av sektorlo
ven at tiltak etter plan- og bygningsloven ikke kan 
gjennomføres før det foreligger tillatelse etter sek
torlovgivning, se for eksempel jordlova av 12. mai 
1995 nr. 23 § 12 som krever samtykke fra land
bruksmyndighetene for å dele en landbrukseien
dom. En deling i strid med denne bestemmelsen 

vil ikke være i strid med plan- og bygningsloven, 
men det følger likevel av plan- og bygningsloven § 
95 at tiltakets forhold til jordlova får betydning for 
bygningsmyndighetenes saksbehandling og kom
petanse til å gi tillatelse. En tredje variant er at 
sektormyndighetene kommer inn i byggesaksbe
handlingen uten at de har selvstendig avgjørelses
myndighet, se for eksempel saksbehandlingsre
glene i plan- og bygningsloven § 7 tredje ledd hvor 
det fremgår at berørte fylkeskommunale eller 
statlige myndigheter i visse tilfeller skal gis anled
ning til å uttale seg før dispensasjon gis. 

Som det fremgår ovenfor, finnes det eksem
pler på en rekke sektorovergripende hensyn og 
oppgaver av betydning for byggesaksbehandlin
gen i dagens samfunn. Den teknologiske utviklin
gen kombinert med et generelt økende kunn
skapsnivå og større kompleksitet på de forskjel
lige for valtningsområder, vil antakelig også føre 
til økt spesialisering og sektorisering i tiden frem
over. Ved byggesaksbehandlingen er det derfor 
av stor betydning både for den enkelte og samfun
net at samarbeidet mellom bygningsmyndighe
tene og sektormyndighetene er best mulig tilret
telagt, og at det dessuten er klare regler for løs
ning av tvister som måtte oppstå. Mangler ved 
regelverket på dette punkt vil lett føre til ineffekti
vitet i beslutningsprosessen og dermed unødven
dig tids- og ressursbruk. Dette får betydning ikke 
bare for saksbehandlingsreglene, men også for 
utformingen av de materielle reglene: Disse må 
være slik at en i størst mulig grad unngår dobbelt
behandling av samme materielle spørsmål hos 
flere offentlige instanser. 

En annen side ved behovet for samordning, er 
forholdet mellom bygningsmyndighetene og de 
involverte private aktører i byggesaksprosessen. 
Det ligger i byggesakenes natur at betydelige pri
vate ressurser er involvert slik at byggesaksre
glene, for å ivareta hensynet til smidighet og 
effektivitet, må legge til rette for samspillet mel
lom disse og det offentlige. Den generelle tenden
sen til overføring av oppgaver fra det offentlige til 
private, og det allerede eksisterende innslaget av 
øket «privatisering» i byggesaksprosessen ved for 
eksempel utarbeidelsen av reguleringsplaner og 
bruken av utbyggingsavtaler, tyder dessuten på at 
dagens regelverk ikke reflekterer dagens situa
sjon og behov for slik samordning i tilstrekkelig 
grad. En sentral problemstilling for utvalget er da 
også å klarlegge hva det offentliges rolle i bygge
saksprosessen bør være, herunder hva som kan 
og bør overlates til de private aktører. 
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4.2.6	 Hensynet til rettssikkerheten 

Rettssikkerhet i forvaltningen kan i korthet 
uttrykkes som et krav om at borgerne ikke blir 
utsatt for overgrep eller vilkårlighet fra for valt
ningsmyndighetenes side. For å ivareta disse hen
syn må det stilles visse krav både til de materielle 
reglene som for valtningen skal anvende, og til 
saksbehandlingen. 

En side ved dette kommer til uttr ykk gjennom 
legalitetsprinsippet som skal være et vern mot 
uhjemlede inngrep fra myndighetenes side. Hvis 
bygningsmyndighetene finner at en søknad om 
tillatelse til tiltak må avslås, et utført tiltak nektes 
godkjent og tatt i bruk, eller tiltakshaver og andre 
ansvarlige private aktører bør gis konkrete pålegg 
eller møtes med sanksjoner, må bygningsmyndig
hetene ha tilstrekkelig hjemmel for dette i plan
og bygningslovgivningen. Legalitetsprinsippet er 
en rettsregel som fastsetter at pålegg, forbud og 
andre inngrep overfor borgerne må ha lovhjem
mel. Brudd på regelen vil kunne føre til at vedta
ket blir ugyldig og det offentlige erstatningsplik
tig. 

Legalitetsprinsippets krav om lovhjemmel 
innebærer ikke at reglene om tiltaket må være 
fastsatt i selve loven. Det er tilstrekkelig at loven, 
eller bestemmelser gitt i medhold av loven, gir 
noen kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Hjem
mel i reglement eller instruks som ikke selv har 
hjemmel i lov, er imidlertid ikke nok til å tilfreds
stille kravet. Avgrensningen mht. hvilke tiltak 
som nærmere bestemt forutsetter hjemmel i lov 
vedtatt av Stortinget, er for øvrig i nyere for valt
ningsrettslig litteratur forsøkt gjort negativt ved å 
se hen til hvilke rettslig bindende beslutninger 
som offentlige organer kan treffe ut fra annet 
kompetansegrunnlag enn lov. I korte trekk er 
dette avgjørelser som kan treffes i medhold av 
organisasjons- og instruksjonsmyndighet, på 
grunnlag av det offentliges eierrådighet og avtale
kompetanse (privat autonomi), Grunnlovens spe
sielle regler som gir Stortinget kompetanse til å 
treffe vedtak i plenum, og – om enn i noe begren
set utstrekning – sedvanerettslig kompetanse. 
Når ingen av disse kompetansegrunnlagene 
strekker til, er lovgivningskompetansen det 
eneste som kan gi grunnlag for rettslig bindende 
beslutninger. I praksis blir det imidlertid ofte 
spørsmål om det i det konkrete tilfellet foreligger 
hjemmel i lys av de krav man stiller om særlig 

hjemmel på vedkommende område. Det sentrale 
blir da å avgjøre hvor store krav det skal stilles til 
at hjemmelen direkte omfatter et forhold som det 

foreliggende. Kravet vil i de konkrete tilfeller sær
lig avhenge av hvor inngripende beslutning eller 
vedtak det er tale om overfor borgeren. 

Kjernen av legalitetsprinsippet knytter seg 
således til pålegg og forbud. Ved utformingen av 
slike bestemmelser, må lovgiveren derfor være 
ekstra påpasselig med at hjemmelen blir klar. 

Andre sentrale sider ved hensynet til borger
nes rettssikkerhet som også må ivaretas, er beho
vet for en uhildet og upartisk vurdering, prinsip
pet om likebehandling og behovet for at borgerne 
skal kunne forutberegne sin rettsstilling. Det er 
også vesentlig at reglene utformes slik at mulig
heten for uriktige materielle avgjørelser reduse
res, først og fremst gjennom at det legges opp til 
en grundig saksbehandling, se pkt. 4.2.7 om for
svarlighet ved saksbehandlingen. Endelig vil 
regler om kontroll med for valtningen være et vik
tig ledd i borgernes rettssikkerhet – både gjen
nom retten til å klage til overordnet forvaltnings
myndighet og til kontrollinstanser som ikke er en 
del av for valtningen (for eksempel domstolene og 
Sivilombudsmannen). 

4.2.7	 Effektiv byggesaksbehandling. 
Proporsjonalitet 

Saksbehandlingsregler berører altså flere av de 
grunnleggende demokratiske rettigheter som er 
nevnt under pkt. 4.2.6, og behovet for gode saksbe
handlingsregler er alene i lys av dette udiskutabelt. 
Et annet viktig hensyn som også må ivaretas i 
denne sammenheng, er hensynet til en effektiv 
byggesaksbehandling. I for valtningsrettslig teori 
har det vært reist spørsmål om dette hensyn og 
hensynet til rettssikkerheten lar seg forene, eller 
om de representerer motsetninger som trekker i 
hver sin retning. Hva som er forsvarlig i denne 
sammenheng knytter seg til målet om å nå fram til 
materielt riktige avgjørelser ved byggesaksbehand
lingen, slik at de grunnleggende hensyn bak den 
offentlige regulering og de offentlige krav, samt 
hensynet til borgernes rettssikkerhet, ivaretas. 

Effektivisering av byggesaksbehandlingen 
kom særlig i søkelyset i begynnelsen av 1980
årene. Det ble hevdet at unødig ressursbruk, for
sinkelser og manglende forutberegnelighet førte 
til store samfunnsmessige kostnader. Forslagene 
om endringer i saksbehandlingen på denne tiden 
dreide seg derfor hovedsakelig om effektivisering 
der noen av virkemidlene var mindre offentlig 
regulering og enklere kontroll. Tiltakene ga også 
resultater i form av betydelig kortere saksbehand
lingstid i kommunene. 
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Senere har hensynet til forsvarlighet og kvali
tet kommet mer i forgrunnen. Utviklingen siden 
slutten av 1980-årene viste at et hovedproblem i 
forhold til bygningslovgivningen var manglende 
etterlevelse av regelverket slik at byggene i for 
stor grad ikke ble oppført i samsvar med de krav 
som ble stilt i lov og forskrift. Denne utviklingen 
lå til grunn for endringene vedtatt i 1995 som sær
lig tok sikte på å heve kvaliteten på det som byg
ges. Hvilken effekt disse lovendringene har hatt 
for byggesaksbehandlingen er ennå ikke evaluert 
fullt ut. Mye tyder imidlertid på at saksbehand
lingstiden nok har blitt noe lengre, i alle fall i 
enkelte av de større kommunene. 

Det sentrale formålet med byggesaksbehand
lingen er som nevnt å nå frem til riktige materielle 
avgjørelser som sikrer at det som bygges tilfreds
stiller offentlige rammekrav til helse, sikkerhet, 
miljø og økonomi og de overordnede mål og 
intensjoner ved planleggingen. Oppnås disse 
målene gjennom byggesaksbehandlingen, kan 
det hevdes at byggesaksbehandlingen er effektiv. 
Effektivitet innebærer imidlertid også krav om at 
sakene avgjøres så hurtig som mulig. En sen 
saksbehandling vil således kunne ha negativ inn
virkning på blant annet det økonomiske aspektet 
både for det offentlige og for borgerne. I tillegg er 
det et overordnet prinsipp i seg selv å sikre de 
involverte parter en hurtigst mulig prosess. Like-
vel er det ikke nødvendigvis noen motsetning 
mellom effektivitet og forsvarlig behandling: 
Effektivitet trenger ikke bety overfladisk behand
ling. Som Holtutvalget har fremholdt i NOU 1987: 
33, kan tvert imot kvaliteten på behandlingen øke 
dersom saksbehandlingen skjer raskt og problem
stillingene stadig er aktuelle. Det er mange 
eksempler på at omstendelig saksbehandling ikke 
høyner nivået på avgjørelsene. Det må derfor 
være et siktemål å legge til rette for at saksbe
handlingen både blir kvalitativt god og samtidig 
rask. 

Ved avveiningen av hensynet til hurtighet i 
saksbehandlingen kontra forsvarlighet og retts
sikkerhet, er det nødvendig også å trekke inn 
hensynet til proporsjonalitet. Proporsjonalitet i 
denne sammenheng innebærer et krav om et 
rimelig forhold mellom omfanget og virkningene 
av det byggetiltak som behandles og innslaget av 
kontroll og tilsyn. Ved å legge vekt på proporsjo
nalitetshensynet ved utformingen av reglene kan 
kostnader og tidsbruk ved det enkelte byggetiltak 
begrenses. Skal lovens formål om offentlig sty-
ring av arealbruk og oppføring av byggverk opp
nås, er det riktignok en av forutsetningene for en 

effektiv håndhevelse av regelverket at søknads
plikt er hovedregelen, og at denne i utgangspunk
tet omfatter alle tiltak av betydning. Dette er like-
vel ikke mer enn et utgangspunkt, og hindrer 
således ikke for eksempel en hensiktsmessig 
avgrensning av søknadsplikten og regler om mel
deplikt i stedet for søknadsplikt. 

Regler om slik «situasjonstilpasset» saksbe
handling finnes også i dagens lov, jf. hovedbe
stemmelsen om søknadspliktige tiltak i § 93, 
reglene om meldepliktige tiltak i §§ 81, 85, 86a og 
86b og om enkle tiltak i § 95b og bestemmelsene 
om unntak fra både søknads- og meldeplikt i saks
behandlingsforskriften kap. II. Det er likevel et 
spørsmål om dagens system i tilstrekkelig grad er 
tilpasset de behov kommunen har for å vurdere 
de forskjellige tiltak i forhold til de kravene som 
er utpekt som viktige. Det kan også stilles spørs
mål om det er behov for en sterkere integrering 
mellom plansaker og byggesaker i form av en fel
les prosess for detaljert reguleringsplan og bygge
saksbehandling, jf. Planlovutvalgets delutredning 
I pkt. 13.2.10 og 13.2.12. 

Av andre virkemidler som kan nyttes for å 
sikre hensynet til en effektiv saksbehandling, er 
det igjen grunn til å peke på mulighetene som lig
ger innenfor en bedre rollefordeling og et bedre 
samarbeid. Mer konkrete tiltak kan være innfø
ring av tidsfrister i saksbehandlingen og regler 
som klargjør og avgrenser klageadgangen slik at 
samme klagegrunn ikke behandles flere ganger. 

4.2.8	 Oversiktlig, brukervennlig og 
forutberegnelig regelverk – struktur og 
forenkling 

Plan- og bygningsloven har vært gjenstand for en 
rekke endringer opp gjennom årene. Det er imid
lertid ikke foretatt noen samlet gjennomgang og 
revisjon av lovens byggesaksdel. Dette har ført til 
at bygningslovgivningen i dag av mange oppfattes 
som uoversiktlig, lite systematisk og vanskelig til
gjengelig. En slik situasjon er uheldig, både med 
henblikk på en tilfredsstillende oppnåelse av 
lovens sentrale formål, av hensyn til brukerne og 
deres rettssikkerhet, samt av hensyn til for valt
ningen. 

En bedre lovstruktur er derfor nå et vesentlig 
siktemål for utvalget. Strukturen må gjennomgås 
særlig med sikte på forenkling og bruker vennlig
het for alle aktuelle brukere, både utbyggere og 
forvaltningsmyndigheter. Strukturen vil selvsagt 
til en viss grad avhenge av hvilke konkrete 
endringsforslag utvalget har ellers. Hensynet til et 
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oversiktlig og bruker vennlig regelverk er likevel 
helt grunnleggende. 

Når lovens oppbygging skal bestemmes, er det 
flere hensyn som må tillegges vekt. Flere av disse 
er gjennomgått i heftet Lovteknikk og lovforbere
delse utgitt av Justisdepartementets lovavdeling i 
februar 2000. Videre har Lovstrukturutvalget i sin 
NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket kommet 
med enkelte anbefalinger både mht. oppbygging 
av generelle for valtningslover og bygningslovgiv
ningen spesielt. Av overordnede spørsmål som 
må vurderes, er særlig om vi skal ha én eller flere 
lover på plan- og bygningsrettsområdet, fordelin
gen av reglene mellom lov og forskrift, samt inn
deling av den enkelte lov eller forskrift i kapitler 
eller paragrafer. Bygningslovutvalgets arbeid med 
disse problemstillingene, må samordnes med 
Planlovutvalgets delutredning I og II. 

Også den nærmere utformingen av de enkelte 

bestemmelser må ivareta hensynet til et mest mulig 
tilgjengelig regelverk. Unødvendig vanskelige 
og/eller tekniske bestemmelser bør fjernes, pre
siseres eller overføres til forskrift. På den annen 
side er det viktig at de materielle bestemmelsene 
bidrar til rettsavklaring. De krav som må stilles til 
presisjon kan derfor i noen grad kollidere med 
hensynet til det som er en lett forståelig utforming 
av loven. Det må imidlertid være retningsgivende 
for utformingen at det skal være mulig for private 
parter å finne fram i og forstå regelverket på egen 
hånd. Forutberegnelighet er også her et viktig 
hensyn. 

Et forslag til nytt regelverk må også avpasses 
til dagens samfunn med raskt vekslende forutset
ninger og behov. Det må således være et siktemål 
at regelverket blir tilpasningsdyktig i forhold til 
omstilling og omprioritering samtidig som det sik
rer nødvendig stabilitet. Plan- og bygningslovgiv
ningen ivaretar et sentralt område av for valtnin
gen som mange kommer i berøring med, ofte 
flere ganger gjennom et normalt livsløp. Det er 
derfor viktig at regelverket er fleksibelt i lys av 
samfunnsforholdene, slik at det kan være et nyttig 
og positivt redskap også for framtidig vekst og 
utvikling. 

4.3 Effektivitet og forenkling 

Det fremgår av mandatet at et hovedsiktemål med 
utvalgets arbeid er forenkling, og det forutsettes 
at forenklingen skal gi seg utslag i raskere proses
ser som igjen gir grunnlag for kostnadsreduksjo
ner. Det er videre forutsatt som et grunnleggende 

utgangspunkt at bygningslovgivningen skal bidra 
til kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i bygge
prosessen. Forenkling og effektivitet utgjør såle
des mer overordnede krav til utvalgets arbeid. 
Samtidig reflekterer disse kravene hver for seg 
eller sammen med andre noen av de «grunnhen
syn» som uansett må tillegges vekt ved arbeidet 
med et nytt regelverk på bygningsrettens område. 
Den særskilte vektleggingen av forenkling og 
effektivitet i mandatet, gir grunn til en nærmere 
analyse av hva som ligger i disse begrepene. 

I det følgende analyseres begrepet effektivitet 
og det knyttes opp mot de andre sentrale begre
pene forenkling og rettssikkerhet. Begrepet forut
beregnelighet, som inngår i det overordnede 
begrepet forenkling, omtales særskilt i et eget 
pkt. 4.3.5 avslutningsvis. 

4.3.1 Effektivitet 

Nærmere om begrepet effektivitet 

Effektivitet i forbindelse med for valtningsvirk
somhet defineres i juridisk teori som «graden av 
måloppnåelse i forhold til omkostninger, tidstap, 
mulighet for feil og andre ulemper», jf. Frihagen, 

Forvaltningsrett I, Oslo 1991, 3. utg., s. 74. Det er 
altså i utgangspunktet to hovedelementer i begre
pet effektivitet i denne sammenheng: Graden av 
målrealisering og omfanget av omkostninger (i 
vid forstand). 

Målene – eller formålene – med det regelver
ket som for valtes er ikke alltid entydige. For byg
gesaksreglenes vedkommende vil hovedformålet 
i dag være å sikre gjennomføringen av de offent
lige kvalitetskrav til byggeforetak og bestemmel
ser og intensjoner i vedtatte planer. Oppnås disse 
målene gjennom byggesaksbehandlingen, kan 
det derfor til en viss grad hevdes at byggesaksbe
handlingen er effektiv. Ofte er imidlertid graden 
av måloppnåelse vanskelig å spesifisere. 

På omkostningssiden må man for det første 
inkludere pengebruk og arbeidskraft (både i for
valtningen og i det private) som har gått med i for
søket på å oppnå målene. Videre må omkostnin
gene ved feil som måtte være gjort – eller ved 
arbeid med å sikre seg mot at feil blir gjort – 
inngå. Og sist, men ikke minst, må det ses hen til 
hvor mye tid som går med til gjennomføringen av 
for valtningens oppgaver. Utvalgets arbeid med 
effektiviseringsspørsmålene fordrer derfor både 
en analyse av kostnadssiden ved byggesakene, og 
en undersøkelse av den faktiske tidsbruken hos 
bygningsmyndighetene. 
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Effektivisering av byggesaksbehandlingen 
med spesiell vekt på omkostninger i vid forstand 
kom særlig i søkelyset i begynnelsen av 1980
årene. Det ble hevdet at unødig ressursbruk, for
sinkelser og manglende forutberegnelighet førte 
til store samfunnsmessige kostnader. Forslagene 
om endringer i saksbehandlingen på denne tiden 
dreide seg derfor hovedsakelig om effektivisering 
med sikte på tids- og kostnadsbesparelser der 
noen av virkemidlene var mindre offentlig regule
ring, enklere kontroll mv. Tiltakene ga også resul
tater i form av betydelig kortere saksbehandlings
tid i kommunene. 

Senere har effektivisering særlig med henblikk 
på måloppnåelse (forsvarlighet og kvalitet) kom-
met mer i forgrunnen: Utviklingen siden slutten av 
1980-årene viste at et hovedproblem i forhold til 
bygningslovgivningen var manglende etterlevelse 
av regelverket slik at det som ble bygget i for stor 
grad ikke ble oppført i samsvar med de krav som 
ble stilt i lov og forskrift. Denne utviklingen førte til 
endringene vedtatt i 1995 som særlig tok sikte på å 
heve kvaliteten på det som bygges. Hvilken effekt 
disse lovendringene har hatt for byggesaksbehand
lingen er ennå ikke evaluert. 

Slik mandatet til Bygningslovutvalget er utfor
met, må det legges til grunn at uttrykket «effektivi
tet» henspiller både på måloppnåelse og omkost
ninger i vid forstand. Dette er også best i samsvar 
med utgangspunktet om at det skal foretas en bred 
gjennomgang og revisjon. Utfordringen mht. effek
tivitet blir derfor bl.a. å komme fram til forslag som 
ivaretar en tilfredsstillende balanse mellom disse to 
hovedelementene i begrepet. 

Ved denne avveiningen blir det nødvendig 
også å trekke inn hensynet til proporsjonalitet. 
Proporsjonalitet i denne sammenheng innebærer 
et krav om et rimelig forhold mellom behovet for 
kontroll og tilsyn med det konkrete byggetiltak 
sett i lys av de nevnte sentrale formål med bygge
saksreglene, og hensynet til å begrense omkost
ningene i vid forstand. Ved å legge vekt på propor
sjonalitetshensynet ved utformingen av reglene 
kan således kostnader og tidsbruk ved det 
enkelte byggetiltak begrenses. 

Hva kan være gjenstand for effektivisering? 

a) Byggesaksbehandlingen 

Å legge til rette for en effektiv behandling av byg
gesakene fra søknad til endelig avgjørelse, blir et 
viktig siktemål for utvalget, jf. vektleggingen av 
«enklere og raskere prosesser» i mandatet. Av til

tak som kan være aktuelle i denne sammenheng 
er bl.a.: 
–	 bedre/klarere krav til søknader og dokumen

tasjon 
–	 forenklede/situasjonstilpassede søknadspro

sesser 
–	 ytterligere bruk av tidsfrister 
–	 elektronisk saksbehandling 
–	 bedre/mer hensiktsmessig organisering, rol

lefordeling og samarbeid 
–	 presisering/avgrensning av klageadgang med 

mekling som alternativ. 

Det er viktig å være oppmerksom på at vektleg
gingen av tempo i saksbehandlingen ikke behøver 
å komme i konflikt med hensynet til forsvarlighet 
(i form av korrekte materielle avgjørelser). Effek
tivitet trenger ikke bety det samme som overfla
tisk behandling, men kan tvert i mot være med på 
å styrke kvaliteten på avgjørelsene. Det ideelle er 
selvsagt å legge til rette for at saksbehandlingen 
både blir kvalitativt god og samtidig rask. 

b) Kontroll med byggearbeid 

Også dagens kontrollordninger kan tenkes effek
tivisert. Siktemålet med kontrollen er å oppnå at 
det bygges i tråd med de tillatelser som er gitt og 
slik at kvaliteten på det som bygges sikres. Spørs
målet blir om denne målsettingen nås med 
dagens regler om kontroll og tilsyn, og/eller om 
omkostningene ved dette er uforholdsmessig 
store. Organiseringen av og ansvarsfordeling ved 
kontroll- og tilsynsoppgavene, blir sentrale vurde
ringstemaer i denne sammenheng. Det er også 
spørsmål om dagens bestemmelser om kommu
nens ulovlighetsoppfølging er hensiktsmessige. 

c) Byggeprosessen 

Den fysiske byggeprosessen kan også ha et effek
tiviseringspotensial. Først og fremst handler dette 
om samspillet og samarbeidet mellom de utø
vende aktører, og som sådan er det en utfordring 
for byggenæringen. Imidlertid kan det heller ikke 
ses bort fra at de ytre rammene som bl.a. plan- og 
bygningsloven setter (f.eks. mht. ansvarsforde
ling) kan forbedres slik at det legges bedre til 
rette for en effektiv byggeprosess. 

4.3.2 Forenkling 

Forenkling av regelverk har vært et tilbakeven
dende tema i de senere års arbeid med moderni



64 NOU 2003: 24 

Kapittel 4 Mer effektiv bygningslovgivning 

sering av den offentlige for valtning. Det inngår 
også i Sem-erklæringen som er det politiske 
grunnlag for den sittende regjering. 

Kort om formålet med regelforenkling 

Lover og forskrifter inneholder informasjon om 
normer fastsatt av en faglig spesialisert og regel
kompetent avsender til mottakere som ofte har 
varierende forutsetninger for å forstå budskapet. 
Disse målgrupper kan grovinndeles i tre; profesjo
nelle regelanvendere (jurister i forskjellige rol
ler), andre eksperter (for eksempel for valtnings
personell og næringsdrivende med særlig erfa
ring fra området) og allmennheten (folk flest som 
ikke har noen spesiell trening i å forstå og 
anvende regler). Et overordnet hensyn bak utfor
mingen av lover og forskrifter er at utformingen 
skjer på en slik måte at det normative budskap 
reglene gir, når frem til alle målgruppene på en 
mest mulig presis og normativ måte, og med 
minst mulig omkostninger i form av tid og 
arbeidsinnsats både for forvaltningen og den 
enkelte. Sammen med regelverkets rent fysiske 
tilgjengelighet, er regelsettets lesbarhet, dets 
logikk og oppbygning, og dets sammenheng med 
eller avhengighet av andre regelsett/normer, alle 
viktige faktorer i denne sammenheng. Over tid vil 
imidlertid mengden av offentlige bestemmelser 
tilta samtidig som kompleksiteten øker. Senere 
reformarbeid vil da måtte ta sikte på forenkling i 
betydningen å legge til rette for at den enkelte får 
bedre muligheter for å tilegne seg eller beholde 
oversikt over sin rettslige situasjon. 

Hva som nærmere ligger i begrepet forenk
ling, blir et spørsmål om hvilke konkrete virke
midler som kan iverksettes for å bedre kommuni
kasjonsprosessen mellom regelgiverne og bru
kerne. I det følgende er det derfor virkemidlene 
ved regelforenkling som skal omtales nærmere. 

Begrepet regelforenkling er for øvrig også 
drøftet i NOU 1987: 18 Forenkling av rettsregler 
og rettslig regulering (utredning av professor dr. 
juris Hans Petter Graver). Graver har ved sin ana
lyse definert forenkling som en «best mulig tilpas
ning mellom regelverket og den sosiale sammen
heng som det inngår i eller skal inngå i». I dette 
perspektivet blir egenskaper ved regelverket ikke 
avgjørende for å karakterisere det som «enkelt» 
eller «mindre enkelt». Egenskaper ved regelver
ket er snarere noe som kan påvirkes som ledd i en 
strategi for å oppnå enklere regler i form av bedre 
tilpasning. For lovspråket, som er et virkemiddel 
for å kommunisere et bestemt informasjonsinn

hold til en mottaker, blir det for eksempel avgjø
rende om informasjonen når frem og oppfattes av 
brukeren på en måte som er nyttig for denne. Den 
sammenheng som reglene kan eller skal inngå i, 
konkretiseres for øvrig i tre retninger: Anvendel
sessammenheng (når rettsregler skal danne 
beslutningsgrunnlag for personer som ved retts
regler er gitt i oppgave å treffe beslutninger), mil
jøsammenheng (det forhold at rettsreglene 
sammen med en rekke andre faktorer utgjør en 
del av de omgivelser som mennesker må forholde 
seg til når de opptrer i en sosial sammenheng), og 
styringssammenheng (det forhold at rettsregler 
gis som virkemidler for å realisere en eller annen 
politisk eller sosial målsetting). Med dette som 
utgangspunkt ligger fokus i NOU 1987: 18 på 
hvilke krav slike sammenhenger stiller til regel
verket for at regelverket skal være godt tilpasset. 

Nærmere om begrepet forenkling 

a) Generelt 

Forenkling av et regelverk kan bestå i å endre på 
det totale omfang av bestemmelser, endre på inn
holdet av reglene og/eller endre på utformingen 
uten å forandre innhold. Det første og siste tar 
sikte på å gjøre regelverket lettere tilgjengelig 
(regelverkets struktur, språk og oppbygging), 
mens innholdsmessige endringer innebærer reali
tetsendringer. En nærmere analyse av begrepet 
er foretatt av Backer i Jussens Venner nr. 37/2002 
s. 216 flg. I punktene nedenfor bygger fremstillin
gen i hovedsak på innholdet av og systematikken i 
Backers artikkel. 

Det må legges til grunn at siktemålet om for
enkling i Bygningslovutvalgets mandat er ment å 
skulle favne om både en innholdsmessig forenk
ling av regelverket og en språklig og strukturell 
forenkling. I det følgende vil utvalget på generelt 
grunnlag gå nærmere inn på de nevnte problem
områder som ofte begrunner ønsket om forenk
ling, og omtale konkrete forenklingstiltak og 
dilemmaer som kan være aktuelle under hvert 
punkt. 

b) Reduksjon av det totale omfang av regelverket 

I Norge har vi en grunnlov, ca. 1000 gjeldende 
lover, samt ca. 3100 landsomfattende forskrifter i 
tillegg til flere tusen lokale forskrifter fastsatt av 
både statlige og lokale/fylkeskommunale myndig
heter. En rekke nye lover og forskrifter vedtas 
hvert år, samtidig som tidligere lover og forskrif
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ter oppheves eller endres. Resultatet er at mange 
oppfatter det samlede regelverk som for omfat
tende, og med dette som bakgrunn oppstår 
ønsker om forenkling. 

Forenkling med sikte på reduksjon av omfan
get av regelverket kan knytte seg både til antallet 
lov- og forskriftstitler, og til summen av alle 
bestemmelsene i lover og forskrifter. Forenklings
tiltaket går uansett ut på å begrense regelmeng
den, og det er særlig denne målsettingen som har 
stått på den politiske dagsorden i de siste tiår. Vir
kemidlene som benyttes for å oppnå forenkling i 
form av reduksjon av regelmengden, er å oppheve 
eksisterende regler eller å slå sammen forskjel
lige lover og bestemmelser. 

Ønsket om å redusere antallet regler har også 
blitt sett i sammenheng med et politisk ønske om 
å begrense den materielle offentlige regulering av 
borgernes forhold, dvs. en deregulering. Da er 
det imidlertid ikke tekstvolumet i seg selv som 
anses som et problem, men summen av de ulike 
reguleringer som gjør inngrep i borgernes hand
lefrihet. Dette faller utenfor kjerneområdet for 
begrepet «regelforenkling» i denne sammenheng, 
men hører tematisk sett hjemme under innholds
messig forenkling, jf. nedenfor. 

Siktemål om en ren kvantitativ reduksjon av 
regelmengden – enten det er med utgangspunkt i 
et ønske om deregulering eller reduksjon av det 
fysiske volumet – anbefales ikke av Lovstruktur
utvalget som tilnærmingsmåte overfor regelstruk
turproblemer, jf. NOU 1992: 32 side 68. Lovstruk
turutvalget fremholder at selv om kortfattethet 
generelt er ønskelig også i lov- og forskriftsverket, 
er ikke dette noe mål i seg selv. Språklig klarhet, 
god meningsmessig sammenheng i reglene og en 
regelsystematikk det er lett å finne fram i og for
holde seg til, vil etter Lovstrukturutvalgets oppfat
ning i de fleste sammenhenger være viktigere enn 
selve tekstvolumet når siktemålet er å legge til 
rette for at norminformasjon når fram til brukerne 
på en best mulig måte. For innbyggerne vil total
volumet av den offentlige regelmengde være av 
underordnet betydning. Det viktige er hvor lett 
eller vanskelig det er å finne fram i og forstå de 
aktuelle regler. 

Det er neppe aktuelt med noen total deregule
ring på bygningsrettens område. Det kan likevel 
tenkes at en forenkling i form av reduksjon av 
lovens virkefelt bør vurderes. Dette er en meget 
effektiv form for forenkling. Et eksempel kan 
være å redusere lovens materielle (tekniske) 
bestemmelser og eventuelt inkorporere dem i 
standarder/veiledere mv. En annen innfallsvinkel 

knytter seg til basisspørsmålet som også fremgår 
av mandatet: Hva skal bygningsmyndighetene i 
det hele tatt befatte seg med? Kan man forenkle 
ved å redusere antallet forhold som det anses nød
vendig for bygningsmyndighetene å vurdere? I 
denne forbindelse kan det være grunn til å vur
dere om deler av dagens regelverk rent faktisk 
har liten eller bare marginal betydning når kostna
dene ses i lys av siktemålet med bestemmelsene. 
En forenkling etter disse kriterier, innebærer i 
realiteten en innholdsmessig forenkling, men kan 
også føre til en reduksjon av det totale omfang av 
regelverket. På den annen side kan det også vur
deres om det er noe bygningsmyndighetene i dag 
ikke befatter seg med, som de burde befatte seg 
med. 

Et helt overordnet spørsmål som har betyd
ning for det totale omfang av regelverket, er 
spørsmålet om valg av virkemiddel: Offentlige til
tak kan iverksettes gjennom forskjellige typer vir
kemidler, hvorav økonomiske og rettslige virke
midler ofte regnes som de viktigste. Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet har utarbeidet vei
ledningsheftet «Skal – skal ikke» som er en sjekk
liste for valg av virkemidler og nye reguleringer. 
Sjekklisten omfatter en rekke spørsmål som bør 
stilles når det skal avgjøres om, og i tilfelle hvilke 
tiltak som skal iverksettes for å oppnå et ønsket 
resultat. 

c) Innholdsmessig forenkling 

Regelverket på et bestemt område vil ofte bli 
endret over tid i lys av skiftende behov og sam
funnsutviklingen generelt. Dette kan føre til at 
regelverket etter hvert blir så komplekst og van
skelig tilgjengelig for brukerne at det blir behov 
for en innholdsmessig forenkling. Det kan dessu
ten tenkes at samfunnsutviklingen fører til at det 
stilles strengere krav til effektivitet og bruker
vennlighet i tillegg til behov for endrede innholds
messige krav. 

At lovtekster ofte kan oppleves som tungleste, 
særlig i forhold til andre typer tekster, skyldes 
nok også for en stor del forsøk fra lovgiverens 
side på å gjøre tydelig hva som er ment. Men uan
sett hvor utførlig man uttr ykker seg, er det ikke 
mulig å avskjære alle tvilsspørsmål som kan ten
kes reist. Generelt er det heller ikke ønskelig å gå 
tilnærmelsesvis så langt i retning av presisjon 
som det er mulig. Da ville lovene bli enda mer 
ordrike, uoversiktlige og tungleste enn i dag. For 
lovskriverne må det derfor være et siktemål å for
søke å finne et passende kompromiss mellom 
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hensynet til presisjon og hensynet til forenkling. 
Hvor tungt hensynet til presisjon veier i forhold til 
hensynet til forenkling, vil bl.a. være avhengig av 
hva slags lov det dreier seg om. Når det som her 
dreier seg om en lov som i stor utstrekning også 
skal kunne leses og forstås av legfolk, bør hensy
net til enkelthet og forståelighet tillegges større 
vekt enn når loven bare henvender seg til jurister. 

Innholdsmessig forenkling kan som nevnt 
bestå i en ren deregulering, særlig hvis behovet 
for reguleringen har avtatt eller det er erkjent at 
reguleringen ikke har nådd sitt mål. I andre tilfel
ler kan det være tale om deregulering alene ut fra 
en endret politisk synsmåte. Hvis siktemålet ute
lukkende er å forenkle innholdet av et eksiste
rende regelverk, vil imidlertid fremgangsmåten 
ofte være å erstatte differensierte regler for ulike 
tilfeller, med klare, enkle og firkantede regler. De 
enklere regler legger gjerne hovedvekten på det 
som er av fellestrekk for de ulike situasjonene i 
stedet for å ta utgangspunkt i ulikheter og fastset
ter særskilte regler på bakgrunn av det. En mel
lomløsning kan være å fastsette regler med 
skjønnsmessige kriterier, men da flyttes differen
sieringen fra regelgivningsstadiet til selve rege
lanvendelsen eller forvaltningens skjønnsutø
velse. Innholdsmessig forenkling skaper her et 
dilemma. Et enkelt regelverk fører med seg at 
man samtidig må gi avkall på millimeterrettferdig
het og konkret tilpasning og vil sjelden gi fleksibi
litet, hvis det ikke er skjønnsmessig og dermed 
gir begrenset forutberegnelighet. 

Ved utforming av forenklete regelverk som 
ikke uttrykkelig regulerer alle de ulike tilfeller 
som kan være aktuelle, må det også ses hen til om 
noe overlates til et rettstomt rom hvor friheten 
råder, eller om de skrevne regler blir avløst av 
uskreven rett. Backer skriver om dette: 

«Blir resultatet av regelforenklingen et retts
tomt rom, kan man vurdere det forskjellig – 
både positivt og negativt, avhengig av saksom
råde og verdigrunnlag. Fullmaktslovgivning 
kan gi et enkelt regelverk, men det blir lite opp
lysende og kan gi større frihet til for valtningen 
og mindre rettssikkerhet enn man finner 
ønskelig. Betyr regelforenkling at lovfestet rett 
vil bli avløst av sedvaner eller rettspraksis, kan 
det være et tap fra et rettsinformasjonssyns
punkt. Mye lovgivningsarbeid i privatretten i 
det 20. århundre bygger på det motsatte syn: at 
en lovfesting eller kodifikasjon av ulovfestet 
rett er å foretrekke for god rettsopplysning.» 

Rettstilstanden formes imidlertid ikke bare ved 
fastsettelsen av formaliserte rettsregler, sedvaner, 
for valtningspraksis og rettspraksis, men også 
gjennom vektlegging av uttalelser i lovenes forar
beider. Dette har også en side mot spørsmålet om 
hvor langt man kan og bør gå ved innholdsmessig 
forenkling: Vi har lang lovgivningstradisjon her i 
landet for at lovgiveren i mange tilfeller bevisst 
velger en knapp uttr ykksform i loven samtidig 
som lovteksten både presiseres og utfylles i lov
forarbeidene. Lovforarbeidene utgjør på denne 
måten en «skjult» del av lovverket, som normalt er 
vesentlig dårligere tilgjengelig for brukerne enn 
selve lovteksten og eventuelle forskrifter. For 
lover som retter seg mot et alminnelig publikum, 
bør det derfor, ut fra nevnte rettsinformasjons
synspunkt, i utgangspunktet legges betydelig 
vekt på at lovteksten og forskriftene til denne gir 
en så utfyllende veiledning som mulig, slik at bru
kerne i mindre grad henvises til forarbeidene ved 
anvendelsen av regelverket. Justisdepartementets 
lovavdeling har i heftet Lovteknikk og lovforbere
delse s. 27 anbefalt at detaljreguleringer som ikke 
finner plass i lovteksten, heller bør gis form av for
skrifter enn ved omtale i forarbeidene. En utta
lelse i samme retning er gitt av Lovstrukturutval
get i NOU 1992: 32 s. 101. I motsetning til dette, 
som altså gjelder utfylling av gjeldende regler og 
prinsipper, vil det imidlertid kunne være hensikts
messig å la merknader knyttet til presisering av 
og veiledning om begreper som er tatt i loven 
fremgå av forarbeidene. 

Også hensynet til Norges internasjonale for
pliktelser kan tilsi at lovkonsipistene i mindre 
grad enn før gjør bruk av lovforarbeidene til å få 
frem sitt budskap til brukerne eller på annen måte 
forenkler lovtekstene. EØS-avtalen krever for 
eksempel at overenskomstens regler gjennomfø
res i norsk rett på en måte som gjør at direktiver 
og forordninger kommer klart til uttrykk – i prak
sis ved inkorporasjon i lovene. Videre kan men
neskerettighetskonvensjonene medføre krav til 
en mer presis eller utførlig hjemmel. Hensynet til 
rettssikkerheten vil også i mange tilfeller forut
sette regler, jf. det generelle kravet om lovhjem
mel for å straffe eller for å gjøre inngrep i borger
nes rettssfære. 

d) Forenkling av språk og oppbygging 

I tillegg til eller som alternativ til en innholdsmes
sig forenkling, kan utformingen av reglene også 
forenkles selv om innholdet skal være det samme. 
Oppmerksomheten er da rettet mot oppbyggin
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gen av den enkelte lov og forskrift, og mot den 
rent språklige fremstilling i bestemmelsene. 

Strukturering av konkrete lover og forskrifter 

Problemstillingene knyttet til strukturering og 
systematisering av de forskjellige deler av det 
samlede regelverk er av Lovstrukturutvalget inn-
delt i 4 hovedgrupper (jf. NOU 1992: 32 s. 97): 
–	 Hvor mange regelnivåer ønsker man å ha? 

Dette er knyttet til regelverkets vertikale 
struktur som hos oss er tredelt; grunnlov, lov 
og forskrift. 

–	 På hvilket av de vertikale nivåene ønsker en å 
plassere den enkelte bestemmelse? 

–	 Hvordan bør bestemmelser som er plassert på 
samme vertikale nivå grupperes eller innde
les? (Regelverkets horisontale struktur.) 

–	 Hvordan skal den enkelte lov og forskrift orga
niseres eller struktureres? 

Spørsmålet knyttet til hvilket vertikalt nivå de for
skjellige bestemmelser skal plasseres på, er i reali
teten et spørsmål om fordeling av regelverket mel
lom lov og forskrift. Ved vurderingen av dette, er 
det særlig tre hensyn som tradisjonelt er trukket 
frem til fordel for lovgivningsalternativet fremfor 
forskrift: Demokratihensyn, rettsinformasjonshen
syn og rettssikkerhetshensyn. Demokratihensy
net reflekterer spørsmålet om hva Stortinget selv 
bør ta stilling til, og hva det eventuelt bør kunne 
overlate til forvaltningen gjennom forskriftshjem
ler. Hensynet til rettsinformasjon tilsier vektleg
ging av ønsket om et mest mulig tilgjengelig regel
verk – noe som normalt er selve lovteksten. Retts
sikkerhetshensyn i denne sammenheng knytter 
seg både til demokratihensynet, særlig ønsket om 
at Stortinget tar stilling til regulering av tiltak av 
betydning for innbyggernes rettssikkerhet, og til 
rettsinformasjonshensynet fordi et mest mulig til
gjengelig regelverk gjennomgående antas å ville 
styrke borgernes rettssikkerhet. På den annen side 
kan siktemål om å gjøre lovene mest mulig lettleste 
og forståelige – rettsinformasjons-/forenklingshen-
syn – veie tungt også i den andre retning, og tale 
for at særlig tekniske krav, spesifikasjoner mv. like-
vel overføres til forskrifter. Hensynet til et mest 
mulig tilgjengelig regelverk kan dessuten i denne 
sammenheng ha mistet noe av sin betydning i lys 
av de senere års teknologiske utvikling av elektro
nisk baserte kommunikasjonsmuligheter. Hensy
net til demokrati og rettssikkerhet kan for øvrig 
imøtekommes noe ved at lovens forskriftshjemler 
(delegasjonsbestemmelser) utformes slik at de 

angir en innholdsmessig retning for for valtningens 
utøvelse av den delegerte lovgivning. 

For å nå det grunnleggende mål om at regel
verket skal være forståelig for brukerne, må det 
også stilles krav til organisering og strukturering 
av den enkelte lov og forskrift. Generelle råd og 
veiledning om dette, er gitt i Justisdepartementets 
hefte Lovteknikk og lovforberedelse. 

Språklig fremstilling 

Ordvalg og setningsoppbygging er selvsagt vik
tige elementer når lovteksten skal utformes med 
sikte på at brukerne lett kan lese og forstå den. 
Hovedrettesnoren er at språket bør være presist 
og setningene ikke for lange, men problemet er at 
dette ofte er vanskelig å få til uten at det går på 
bekostning av presisjon og entydighet. Da må det 
foretas en avveining mellom de kryssende hen
syn. Som ved innholdsmessig forenkling bør det 
imidlertid i utgangspunktet stilles større krav til 
enkelhet og lettfattelighet i en lov som i stor grad 
henvender seg til allmennheten, enn i en lov som 
er beregnet på folk med spesielle forutsetninger 
for å forstå lovteksten. 

En rekke praktiske råd om den språklige 
utformingen av regelverk fremgår av veilednin
gen «Lovlig språk. Om språk og stil i lover og 
annet regelverk». Veiledningen er utarbeidet av 
professor Finn-Erik Vinje, og utgitt av Justisdepar
tementet i samarbeid med Arbeids- og administra
sjonsdepartementet. Den er ment som et supple
ment til Justisdepartementets veiledning «Lovtek
nikk og lovforberedelse» som har et eget kapittel 
6 med råd om terminologi og språkføring i lovtek
ster. 

e) Kort om forenkling av saksbehandlingsregler 

Forenkling av saksbehandlingsregler reiser 
enkelte særskilte problemstillinger som det kan 
være grunn til å omtale for seg. For det første er 
det viktig å være oppmerksom på at en målsetting 
om forenkling av saksbehandlingen med sikte på 
raskere og mer effektive prosesser, kan gi grunn
lag for en større grad av differensiering slik at 
enkle saker skilles ut fra andre deler av regelver
ket som kan være litt mer komplisert. Er det først 
grunnlag for å differensiere, bør saksbehand
lingsreglene tilpasses de forskjellige vilkår og 
brukergrupper: Hvis det offentlige ikke skal 
foreta noen reell søknadskontroll med bestemte 
typer tiltak, bør dette reflekteres i klare, firkan
tede regler. Vilkårene bør ikke være kompliserte 
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fordi kontrollen av om de er oppfylt i realiteten er 
overført til brukerne selv. 

Innholdsmessig forenkling av saksbehand
lingsreglene kan for øvrig være en forutsetning 
for enklere og raskere prosesser, med mindre for
bruk av ressurser og andre omkostninger både 
for forvaltningen og de private aktører: Utførlige 
regler om saksbehandlingen kan gi klar beskjed 
om hvordan forvaltningsorganet og andre invol
verte skal gå frem, men kan samtidig føre til en 
omstendelig, tids- og kostnadskrevende saks
gang. En sterk forenkling av saksbehandlingsre
glene kan imidlertid redusere rettssikkerheten og 
føre til vedtak som er dårligere opplyst og under
bygd. 

4.3.3	 Forholdet mellom effektivitet og 
forenkling 

Forenkling av et regelverk kan altså bestå i å 
endre på det totale omfang av bestemmelser, 
endre på innholdet av reglene og/eller endre på 
utformingen uten å forandre innhold. Det må leg
ges til grunn at siktemålet om forenkling i Byg
ningslovutvalgets mandat er ment å skulle favne 
om både en innholdsmessig forenkling av regel
verket og en språklig og strukturell forenkling. 
Spørsmålet i det følgende er om denne målsettin
gen for utvalgets arbeid trekker i samme retning 
som målsettingen om effektivisering, eller om det 
her er tale om hensyn som bare delvis lar seg for-
ene. 

Som et utgangspunkt må det kunne hevdes at 
forenkling og effektivisering er to sider av samme 
sak – i alle fall så lenge effektiviseringen knytter 
seg til begrensning av omkostninger, herunder 
også tidsbruk. Forenkling i form av strukturelle, 
språklige eller oppbyggingsmessige endringer, vil 
normalt ha som en overordnet målsetting å 
utforme lover og forskrifter på en slik måte at bud
skapet når frem til brukerne på en mest mulig 
presis og normativ måte, og med minst mulig 
omkostninger i form av tid og arbeidsinnsats både 
for for valtningen og den enkelte. Dette gjelder 
også for den innholdsmessige forenkling, men 
slik forenkling fører på den annen side ofte til 
spørsmål om å innføre klare og firkantede regler 
hvor man samtidig gir avkall på muligheten for å 
gi konkrete anvisninger for løsningen på de ulike 
typetilfeller. Dette vil sjelden føre til at regelverket 
får den nødvendige fleksibilitet, med mindre det 
legges opp til en skjønnsmessig vurdering. 
Skjønnsmessige bestemmelser fører igjen til min
dre forutberegnelighet fordi man bare har flyttet 

differensieringen fra regelgivningen til regelan
vendelsen, altså til for valtningen. Effektiviserings
gevinsten ved en slik «forenkling» kan nok disku
teres. 

Innholdsmessig forenkling av regler om saks
behandling kan som nevnt fremstå som en forut
setning for enklere og raskere saksgang med min
dre forbruk av administrative ressurser på både 
offentlig og privat side. Utfordringen ved inn
holdsmessig forenkling av slike regler vil særlig 
være å unngå en samtidig reduksjon av rettssik
kerheten (jf. nedenfor) og at vedtak blir dårligere 
opplyst og underbygd enn tidligere. 

Konklusjonen må etter dette bli at forenkling 
og effektivisering i denne sammenheng normalt 
vil trekke i samme retning. Et forbehold må like-
vel tas for innholdsmessig forenkling av både 
materielle og prosessuelle bestemmelser. Slik for
enkling kan medføre at vanskelige og tidkrevende 
rettsanvendelsesspørsmål oppstår under enkelt
saksbehandlingen, og til rettssikkerhetsmessige/ 
kvalitetsmessige betenkeligheter knyttet til både 
prosessen og vedtakene som treffes. Det er i så 
fall vanskelig å forene med formålene med effekti
visering. 

4.3.4	 Effektivitet, forenkling og 
rettssikkerhet 

Rettssikkerhet i for valtningen kan i korthet 
uttr ykkes som et krav om at innbyggerne ikke 
blir utsatt for overgrep eller vilkårlighet fra for
valtningsmyndighetenes side. For å ivareta disse 
hensyn må det stilles visse krav både til de materi
elle reglene som forvaltningen skal anvende, og 
til saksbehandlingen. 

En side ved dette kommer til uttrykk gjennom 
legalitetsprinsippet som skal være et vern mot 
uhjemlede inngrep fra myndighetenes side. Hvis 
bygningsmyndighetene finner at en søknad skal 
avslås, et utført tiltak nektes godkjent og tatt i 
bruk, eller tiltakshaver og andre ansvarlige pri
vate aktører bør gis konkrete pålegg eller møtes 
med sanksjoner, må bygningsmyndighetene ha 
tilstrekkelig hjemmel for dette i plan- og byg
ningslovgivningen. Legalitetsprinsippet er en 
rettsregel som fastsetter at pålegg, forbud og 
andre inngrep overfor innbyggerne må ha lov
hjemmel. Brudd på regelen vil gjerne føre til at 
vedtaket blir ugyldig og det offentlige erstatnings
pliktig. Andre sentrale sider ved hensynet til inn
byggernes rettssikkerhet er behovet for en uhil
det og upartisk vurdering, prinsippet om likebe
handling og behovet for at borgerne skal kunne 



69 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning Kapittel 4 

forutberegne sin rettsstilling. Det er også vesent
lig at reglene utformes slik at muligheten for urik
tige materielle avgjørelser reduseres, først og 
fremst gjennom at det legges opp til en grundig 
saksbehandling. Endelig vil regler om kontroll 
med for valtningen være et viktig ledd i borgernes 
rettssikkerhet – både gjennom retten til å klage til 
overordnet forvaltningsmyndighet og til kontroll
instanser som ikke er en del av forvaltningen. 

Ovenfor er det lagt til grunn som et utgangs
punkt at forenkling og effektivisering er to sider 
av samme sak, dvs. hensyn som normalt trekker i 
samme retning ved spørsmål om ny lovregule
ring. I forvaltningsrettslig teori har det imidlertid 
vært reist spørsmål om hensynet til særlig effekti
vitet og hensynet til rettssikkerheten lar seg for-
ene, eller om de representerer motsetninger som 
trekker i hver sin retning. Denne problemstillin
gen bunner i erkjennelsen av at de sentrale krav 
som følger av hensynet til rettssikkerheten, iso
lert og i sin ytterste konsekvens ville medføre 
omfattende materielle regler som – i stedet for 
f.eks. å gi anvisning på skjønnsmessige vurderin
ger – i detalj pensler ut hva for valtningsorganene 
kan og ikke kan gjøre slik at forutberegnelighet, 
likebehandling og den demokratiske kontroll på 
området sikres mest mulig. Slike regler kan imid
lertid også medføre at reglene blir så innviklet at 
vanlige borgere får vanskeligheter med å forstå 
dem samtidig som fleksibiliteten mangler slik at 
det blir vanskelig for myndighetene å tilpasse seg 
nye situasjoner og å ta tilbørlig hensyn til enkelt
tilfellenes egenart. For kravene til saksbehandlin
gen tilsier for øvrig rettssikkerhetsidealene at for
valtningsprosessen bør legges opp etter mønster 
av domstolsprosessen med en omstendelig og 
grundig behandling av hver enkelt sak. 

Det er ikke tvilsomt at det ofte vil være et mot
setningsforhold mellom hensynet til innbygger
nes rettssikkerhet og hensynet til forvaltningens 
effektivitet. Det vil være i dårlig samsvar med 
rasjonaliserings- og effektivitetshensyn alltid å 
legge avgjørende vekt på rettssikkerhetsperspek
tivet ved utformingen av materielle bestemmelser 
og regler om saksbehandlingen. Sjelden vil det 
imidlertid være spørsmål om å velge mellom full
stendig rettssikkerhet eller ingen. Det må være 
fullt ut forsvarlig å foreta en avveining mellom 
behovet for og verdien av den økte rettssikker
heten en oppnår sett i forhold til omkostningene 
og ulempene. Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 
Oslo 2003, 7. utg., s. 51 uttr ykker dette slik: 

«Uansett hva man vil legge i ordet, er det 
grunn til å understreke at maksimal rettsikker

het ikke alltid er noe å strebe etter. Det må 
avveies, bl.a. mellom behovene for raskhet og 
grundighet og det må over veies om man vil 
satse på å ha gode rettsikkerhetsgarantier for 
de aktive og innsiktsfulle, eller på moderate 
garantier for alle.» 

Om man foretar en slik avveining ut fra en oppfat
ning om at hensynet til rettssikkerhet og hensy
net til effektivitet står mot hverandre, eller innfor
tolker i rettsikkerhetsidealet et krav om at sakene 
skal avgjøres hurtig og kostnadsmessig forsvar
lig, blir da et utpreget teoretisk spørsmål. 

4.3.5 Forutberegnelighet 

Som en del av det å gjøre regelverket enklere trek
kes ofte frem ønsket om å skape større forutbereg
nelighet. I lovteknisk sammenheng er det særlig 
en innholdsmessig forenkling av regelverket, i 
form av å erstatte differensierte regler for ulike til-
feller med klarere og mindre skjønnspregete 
regler, som kan bidra til større forutberegnelighet. 

Forutberegnelighet for hvem? 

Ønsket om større forutberegnelighet i bygge
saksprosessen kommer særlig fra utbyggersiden. 
Både engangsbyggerne og flergangsbyggerne 
uttrykker at de opplever plan- og bygningsmyn
digheter som uklare i sin veiledning om tid, pro
sess og sannsynlig resultat av en sak. De klager 
også over myndigheter som endrer kurs og ombe
stemmer seg, og som de opplever driver med for
skjellsbehandling og vilkårlig saksbehandling. 
Særlig de profesjonelle utbyggerne gir uttr ykk for 
at denne situasjonen får alvorlige følger i form av 
forsinkelser, økonomiske tap og svekket investe
ringsvilje. Dette gir igjen uheldige samfunnsmes
sige konsekvenser som for eksempel mindre byg
geaktivitet, behov for forskyvning av risiko og tap 
over på kjøper/leietaker, oppsigelser, mv. 

Et system og et regelverk som bidrar til større 
forutberegnelighet er imidlertid ikke bare i utbyg
gers interesse, men ønskelig for alle involverte i 
en byggesak. Naboer og omverdenen rundt et 
byggetiltak vil generelt ønske forutberegnlige 
byggeprosesser f.eks. uten dispensasjoner, end-
ringer og forsinkelser. Plan- og bygningsmyndig
hetene har interesse av et regelverk som er enkelt 
å praktisere, og politikere, som ønsker å få sine 
vedtak og intensjoner gjennomført, er tjent med 
et lovverk som ikke etterlater store muligheter for 
tolkningstvil og avvik. 



70 NOU 2003: 24 

Kapittel 4 Mer effektiv bygningslovgivning 

Hva er forutberegnelighet i byggesaker? 

Det er ikke entydig hva som bidrar til å skape for
utberegnelighet. I byggesaker er det som oftest 
en kombinasjon av visshet om saksbehandlings
tid, prosess og sannsynlig resultat som bidrar til 
størst grad av forutberegnelighet. 

Særlig er begrepet forutberegnelighet i byg
gesaker knyttet til tid, og et ønske om raskt å få 
bindende svar på en byggesøknad. Et sterkt fokus 
på kortere saksbehandlingstider, og innføring av 
tidsfrister i byggesaksbehandlingen imøtekom
mer delvis dette ønsket ved at bygningsmyndig
hetene tvinges til å fatte vedtak på kort tid. Forut
beregnelighet på tid er imidlertid ikke ensbety
dende med raske prosesser. Det er også viktig å 
skape forutberegnelighet rundt tidsbruk. Mange 
søkere og tiltakshavere gir uttr ykk for at det er 
venting i det uvisse og stadige utsettelser eller 
endringer som skaper frustrasjoner og problemer, 
og ikke at de må påregne en viss ventetid. De 
ønsker seg m.a.o. et forpliktende svar til forespei
let tid. Som et alternativ til lovbestemte tidsfrister 
og sanksjoner ved overskridelse av fristene vil 
utvalget derfor vurdere regler om avtalt frem
drifts- og tidsplan mellom kommunen og søker/ 
tiltakshaver. Sanksjoner kan i så fall knyttes til 
brudd på de avtalte tidsfristene. 

For å skape større forutberegnelighet i saks
behandlingsprosedyrer og prosess er det særlig 
viktig med veiledning og informasjon. Så tidlig 
som mulig bør søker/tiltakshaver få vite hva som 
er nødvendig av søknadsdokumentasjon, hvilke 
andre myndigheter som må uttale seg eller gi 
samtykke i saken, hvilke vilkår som vil bli stilt, om 
eventuell politisk behandling er nødvendig, hvilke 
sjanser det er for at vedtaket kan bli påklaget, hva 
som i så fall er prosessen for dette, osv. I noen 
grad kan lovverket bidra til større forutberegne
lighet på dette punkt, men særlig kommunenes 
vilje og evne til å gi god veiledning er det vesent
ligste her. 

Det vanskeligste å kreve stor grad av forutbe
regnelighet om, er resultatet i en sak. Dette reiser 
problemstillinger for det første om hvor langt plan
og bygningsmyndighetene har adgang til å gå i å gi 
forpliktende forhåndtilsagn om utfallet av en sak. 
For det andre reiser det spørsmål om hva som skal 
anses som viktigst dersom det oppstår konflikt 
mellom hensynet til grundighet og kvalitet, og 
ønsket om tidlig avklaring. For det tredje kan det 
oppstå konflikt mellom ønsket om regler med stor 
grad av skjønn og fleksibilitet, som bl.a. imøtekom
mer ønsket om et vidt kommunalt lokaldemokrati, 
og regler som sikrer forutberegnelighet. 
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Kapittel 5 

Faktiske samfunnsendringer av betydning for 
bygningslovgivningen 

5.1 Internasjonalisering 

Utvalget er anmodet om å kartlegge situasjonen 
og utviklingen i de andre nordiske land, og even
tuelt andre land det kan være naturlig å hente 
opplysninger fra. Utvalget er også bedt om å 
undersøke om det er trekk i utviklingen av EU-ret-
ten som det vil være grunn til å ta hensyn til og 
eventuelt innarbeide i norsk regelverk. Utvalget 
bør også ha for øye annen internasjonal utvikling, 
for eksempel på området standardisering, som 
kan gi grunnlag for regelverksutviklingen. 

Internasjonalisering innebærer en endrings
prosess der åpenheten over landegrensene har 
blitt større. Territorial forankring og statsmakt 
spiller mindre rolle nå enn før. Internasjonalise
ring brukes ofte ensbetydende med uttr ykket glo
balisering, men har mindre rekkevidde fordi det 
ikke nødvendigvis har et globalt fokus. Internasjo
nalisering dekker også samhandling mellom to 
stater. 

En helt sentral forutsetning for internasjonali
seringen, har vært den økonomiske veksten som 
har funnet sted siden etterkrigstiden. Nedbyggin
gen av nasjonale barrierer for økonomisk sam-
handling la forholdene til rette for økt internasjo
nal handel, og bidro sterkt til økonomisk vekst. I 
tillegg ble transportkostnadene på grunn av tekno
logiske fremskritt redusert drastisk. Resultatet ble 
økt handel gjennom en strøm av varer, tjenester, 
kapital, personer, ideer og informasjon over lande
grensene. Internasjonaliseringen bremses likevel 
noe av at enkelte varer og tjenester må produseres 
nær forbrukerne, og av at det fremdeles eksisterer 
nasjonale barrierer innenfor visse sektorer. 

5.1.1	 Internasjonalisering av 
byggenæringen 

Integrasjonen av det internasjonale arbeidsmarke
det i Norge har økt noe, men utenlandsk arbeids

kraft er selektiv og begrenset, ikke minst på 
grunn av nasjonale reguleringer. Høyt kvalifisert 
arbeidskraft har økt mest. Til tross for innførin
gen av et fritt arbeidsmarked i EØS-området har 
det heller ikke blitt en strøm av arbeidstakere fra 
Norge til andre land. 

I 2002 utgjorde førstegangsinnvandrere omtrent 
6 prosent av Norges samlede innenlandske arbeids
styrke ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.1 Samtidig 
er bygge- og anleggsnæringen en av de bransjene i 
landet der mangelen på folk er meget stor. Det har 
vært en relativt sterk vekst i udokumentert arbeids
migrasjon. Denne bevegelsen lar seg vanskelig 
fange opp av offisiell statistikk. 

Norge er ikke særlig integrert i de internasjo
nale kapitalmarkedene, selv om de fleste formelle 
hindringer for kapitalbevegelser er fjernet. Uten
landsk eierskap i norsk næringsliv er generelt sett 
relativt begrenset. I bygge- og anleggsnæringen 
har det imidlertid skjedd en strukturendring, med 
et økt innslag av utenlandsk eierskap i bedriftene 
(særlig nordisk). I andel av omsetningen i bygge
og anleggsnæringen representerer disse uten
landske eierinteressene en ikke ubetydelig del, 
men målt i antall bedrifter, relativt lite. Omfanget 
av norske investeringer i utlandet sammenlignet 
med andre land er ikke særlig stort. 

5.1.2	 Internasjonalt samarbeid og 
regelharmonisering 

Flere beslutninger om forhold som berører Norge 
tas på internasjonalt nivå, og dette gjelder også i 
bygge- og anleggsnæringen. Avgjørelsene tas av 
internasjonale og regionale organisasjoner og råd. 
Bygningspolitikk har lenge vært et satsingsområde 
mellom de nordiske land i Nordisk råd og minister

1 Statistisk sentralbyrå, Sysselsetting blant innvandrere (regis
terbasert), tabell 4 Førstegenerasjonsinnvandrere som er 
sysselsatt … 4. kvartal 2001 og 2002. 
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råd gjennom å utveksle erfaringer og dermed dra 
nytte av hverandres metoder og løsninger. 

Det foregår undertiden et europeisk og inter
nasjonalt myndighetsarbeid med å samordne tek
niske krav i bygge- og anleggssektoren. Norsk 
bygningslovgivning er utformet med god kjenn
skap til andre europeiske løsninger. Internasjona
liseringen har skapt et behov for nye strukturer 
innen regelverk, organisasjon og ledelse. 

I norsk bygningslovgivning er internasjonali
seringen særlig tydelig ved regler knyttet til kon
kurranseforhold. For å sikre velfungerende mar
keder er mange spørsmål regulert gjennom EØS
avtalen, samt gjennom det globale handelssyste
met WTO-samarbeidet (og Generalavtalen om 
tolltariffer og handel – GATT). 

Et annet viktig område hvor globaliseringens 
utfordringer påvirker bygningslovgivningen 
direkte, er bærekraftig miljø- og naturressursfor
valtning. Både gjennom EU-/EØS-retten og den 
eksisterende bygningslovgivningen er dette 
berørt og må videreføres og utvikles i nytt lov
verk. Kompetanseutvikling og krav til aktørene i 
byggeprosessene er andre sentrale virkemidler, 
hvor det norske regelverket må reflektere den 
internasjonale utviklingen og kravene i EU-regel-
verket. For å sikre like konkurranseforhold er det 
i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvars
rett2 § 4 tatt med en bestemmelse som sikrer like
verdighet for foretak fra EØS-land. Dersom et 
foretak fra annet EØS-land er registrert i foretaks
register eller bransjeregister i sitt eget land, like
stilles dette med registrering i foretaksregisteret 
eller enhetsregisteret i Norge. Forskriften setter 
krav til utdanning og praksis for den som skal ha 
den faglige ledelsen i et foretak. Etter § 11 skal 
utdanning fra annen EØS-stat tilsvarende norske 
kvalifikasjonskrav likestilles. 

5.1.3 Regelimplementering 

EØS-avtalen krever full åpenhet om nye nasjonale 
tekniske forskrifter og endringer i eksisterende 
forskrifter, jf. direktiv 98/34/EF av 22. juni 1998 
om informasjonsprosedyrer for standarder og tek
niske forskrifter i norsk rett. Hovedregelen er at 
forslag til nasjonalt regelverk skal sendes på 
høring i EØS-området med en slik frist og på en 
slik måte at alle land har mulighet til å komme 
med innsigelser før regelverket vedtas. 

2 Fastsatt 22. januar 1997 nr. 34. 

5.2 Oppgaveforskyvning. Privatisering 

I utvalgets mandat står følgende: 

«Utvalget bør vurdere og komme med kon
krete forslag til hva det offentliges rolle i byg
gesaker bør være, hvilke opplysninger og 
hvilke forhold som er nødvendig for bygnings
myndighetene å vurdere. Erfaringer med over-
gang fra kontroll til tilsyn, samt tilsvarende dis
kusjoner på andre sektorer, vil kunne være vik
tige grunnlag.» 

Samspillet mellom kommunesektoren og private 
tar i dag stadig nye former. Det kan, enkelt sagt, 
skilles mellom to hovedformer for det som gjerne 
betegnes som privatisering av offentlige tjenester. 
Den ene, som er en mellomform, innebærer at pri
vate overtar produksjon og drift av kommunale 
tjenester, samtidig som kommunens finan
sieringsansvar består. Ved full privatisering vil 
også finansieringsansvaret være et privat anlig
gende. 

Begge disse formene for privatisering finnes i 
dag i kommunesektoren. Det finnes også en 
rekke andre mellomformer for eksempel ved at 
kommunene på ulike måter subsidierer privat 
drift. Det meste av tjenesteproduksjonen er imid
lertid fortsatt et rent offentlig ansvar. 

Det må antas at betingelsene for privatisering 
og en ny arbeidsfordeling mellom offentlig og pri
vat sektor er best i de sentrale strøk av landet, 
men at en kombinasjon av privatisering og regio
nalisering kan være en måte å effektivisere på. 

Utvalget ønsker ut fra et effektiviseringsper
spektiv å få belyst og vurdert om det er oppgaver 
som i dag utføres av det offentlige som også, eller 
i stedet for, kan utføres av private aktører, enten i 
form av konkurranseutsetting eller privatisering. 
Interkommunalt samarbeid er også et aktuelt 
alternativ å vurdere innenfor plan- og bygningslo
vens område. 

Med effektivitet tenker man på den totale res
sursbruken for alle aktørene sett i forhold til opp
nådde resultater. Hovedformålet med byggesaks
reglene er i dag å sikre gjennomføringen av de 
offentlige kvalitetskrav til byggetiltak og bestem
melser og intensjoner i vedtatte planer. Man må 
derfor ved vurderingen av om man skal flytte opp
gaver ha som utgangspunkt at endringen skal føre 
til bedre måloppnåelse enn etter dagens ordning. 
Kvaliteten på det som bygges og graden av gjen
nomføring av offentlige planer vil være viktige 
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parametre her. Effektiviseringstiltak må også 
ligge innenfor de rettssikkerhetskrav som stilles. 

Det er et faktum at det allerede har skjedd en 
viss oppgaveforskyvning fra det offentlige til de 
private aktørene når det gjelder byggesaker. Ved 
lovrevisjonen vedtatt i 1995 ble bygningsmyndig
hetenes kontrolloppgaver i utførelsesfasen radi
kalt endret. I stedet for selv å føre kontroll skal 
bygningsmyndighetene nå påse at andre gjen
nomfører forsvarlig kontroll. Oppgaven er altså 
flyttet fra det offentlige til de private, uten at dette 
ble omtalt som en privatisering. 

I byggesaksbehandlingen er det offentlige til
lagt mange oppgaver av svært ulik karakter. En 
del av oppgavene har klare elementer av offentlig 
myndighetsutøvelse, som for eksempel innvil
gelse av rammetillatelser, dispensasjoner og 
klagebehandling. Andre oppgaver har mer karak
ter av oppfølging av tidligere beslutninger, og er 
gjerne preget av at det er mindre rom for skjønn. 
Dette kan for eksempel være å gi igangsettingstil
latelse i samsvar med rammetillatelsen, fastset
ting av gebyr etter vedtatt regulativ, utstedelse av 
ferdigattest basert på kontrollerklæringer, tilsyn 
med aktørene osv. 

En positiv effekt av at andre enn det offentlige 
utfører oppgaver som ikke har utpreget karakter 
av offentlig myndighetsutøvelse, er at det offent
lige kan få frigjort kapasitet og kompetanse til å 
spesialisere seg innefor de oppgaver som det er 
nødvendig eller ønskelig at det offentlige vil måtte 
for valte. Det er ikke utenkelig at dagens store 
spredning i type oppgaver, og dermed kompetan
sebehov, kan bidra til at man ikke oppnår optimale 
prioriteringer. Som eksempel på dette kan nevnes 
kommunenes begrensede gjennomføring av til
syn etter dagens lov. Både kommunene og bygge
næringen synes å være enige om at kontroll og til
syn må utføres i langt større grad for å sikre kvali
tet på det som bygges, men man har likevel 
kommet i den situasjon at dette er et område som 
er nedprioritert. Årsakene er antakeligvis mange 
og sammensatte. En viktig faktor vil være i hvil
ken grad en oppgave kan finansieres ved at man 
kan kreve et gebyr som dekker kostnaden. Det 
kan likevel ikke utelukkes at man med færre opp
gaver generelt kan oppnå en bedre prioritering. 

Det kan tenkes tatt i bruk forskjellige virke
midler når systemet skal forenkles og effektivise
res. På de fleste områder vil forenkling oppnås 
gjennom å endre/forbedre reglene, men det er 
viktig å være oppmerksom på at også andre virke
midler kan være riktige å anvende på visse områ
der. 

Utvalget peker for eksempel på mulighetene 
som ligger innenfor et regionalt samarbeid. På 
samme måte bør man også kunne se på om det er 
mulig å innhente ressurser/kompetanse eller 
overlate oppgaver til det private. Dette må selv
sagt avveies i forhold til de viktige rettssikker
hetsspørsmålene som gjør seg gjeldende. Da opp
gavene er av ulik karakter vil også rettssikker
hetsproblematikken være meget ulik på de 
forskjellige områder, og det vil også i mange tilfel
ler kunne finnes ordninger som kan kompensere 
for eventuelle ulemper. 

Utvalget har på bakgrunn av dette sett på spørs
målet om privatisering spesielt når det gjelder kon
troll- og tilsynsfunksjonen. I det videre arbeidet vil 
utvalget søke å få belyst dette ytterligere også knyt
tet til andre områder av regelverket. 

5.3 Desentralisering av myndighet 

Desentralisering av myndighet og oppgaver fra 
statlige organer til kommunale organer har – med 
noen unntak – preget utviklingen i Norge siden 
midten av 1980-tallet. Kommunenes betydning 
har i løpet av denne perioden i noen grad blitt 
styrket, ved at oppgaver og myndighet gradvis 
overføres fra staten til kommunene. Denne over
føringen har bl.a. medført større styringsfrihet og 
økte bevilgninger. Statlige virkemidler og øremer
king har blitt opprettholdt, men sistnevnte er noe 
redusert i omfang. Delegering og desentralise
ring av ansvar og myndighet er virkemidler regje
ringen fortsatt ønsker å ta i bruk for en mer for
måls- og kostnadseffektiv kommunesektor. 

Desentralisering begrunnes særlig med at 
lokalsamfunnet gir et godt grunnlag for identitet 
og tilhørighet blant innbyggerne. Ved at følelsen 
av tilhørighet hos den enkelte øker, styrkes gjerne 
engasjementet i samfunnsutviklingen. Lokal
befolkningen har normalt størst forutsetninger for 
å vite hvilke løsninger som passer deres kommune 
best. Det bærende hensyn har vært ønsket om å 
finne gode lokale løsninger. Kommunene er i 
mange sammenhenger de nærmeste til å foreta 
lokalpolitisk skjønn. Et reelt lokaldemokrati kre
ver at samfunnet aksepterer og respekterer lokale 
beslutninger og lokale verdier. I tillegg er det vik
tig at beslutningsprosessene når frem til lokal
befolkningen. Et av målene bør være at oppgave
og myndighetsfordelingen i størst mulig grad 
ivaretar lokalsamfunnets behov og engasjement. 

Ved å gi kommunene myndighet til å behandle 
og avgjøre byggesaker, samt at fylkesmannen er 
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klageinstans, antas plan- og bygningsloven å imø
tekomme grunnprinsippene om desentralisert, 
folkevalgt styring og at avgjørelser skal fattes så 
nær dem det angår som mulig. Utvalget finner 
derfor at oppgavefordelingen mellom kommunale 
og statlige nivåer i det alt vesentlige er hensikts
messig innenfor bygningslovgivningens område. I 
utvalgets arbeid med å effektivisere bygningslov
givningen, vil det imidlertid bl.a. bli vurdert om 
det kan gjøres organisatoriske og strukturelle 
grep for å styrke kommunenes kompetanse og 
gjennomføringsevne f. eks. når det gjelder effekti
visering av tilsyn, kontroll og ulovlighetsoppfølg
ning. Her vil f. eks. et økt interkommunalt samar
beid og regionalisering av oppgavene kunne være 
hensiktsmessige tiltak. Behovet for dette må også 
vurderes i sammenheng med for ventede struk
turendringer og allerede etablerte systemer for 
interkommunalt samarbeid. Beslutningskompe
tansen må ligge på kommunenivået, men en kom
binasjon av regionale kompetanseenheter på til
syn, kontroll og ulovlighetsoppfølgning og supple
rende private tjenester hvor det finnes forsvarlig – 
vil kunne bidra til økt måloppnåelse mht. å bringe 
bygninger og tiltak mest mulig i samsvar med lov 
og forskrift. 

Utvalget finner det hensiktsmessig å ha klage
saksbehandlingen på fylkesmannsnivået slik som 
i dag. Det er imidlertid nødvendig å se nærmere 
på mulige tiltak for å redusere tidsbruken i klage
saksbehandlingen. 

5.4 Kommunestruktur 

Variasjonen mellom landets kommuner er stor i 
mange henseender. For eksempel gjelder dette 
folketall, næringsstruktur, organisering av den 
kommunale virksomheten og topografi. Landets 
minste kommune, Utsira, hadde pr. 1. januar 2003, 
224 innbyggere. Oslo hadde på samme tidspunkt 
517 000 innbygger. Mer enn 1 av 3 kommuner har 
færre enn 3 000 innbyggere, og i de 200 minste 
kommunene bor det under til sammen en halv 
million innbyggere. Enkeltkommuner baserer seg 
på «hjørnesteinsbedrifter», noen er rene primær
næringskommuner, mens andre har et variert og 
komplekst næringsliv. Det er store geografiske 
forskjeller, fra enkeltkommuner i Finnmark som 
er like store som Vestfold fylke, til mange kommu
ner med liten geografisk utstrekning. 

Siden vi fikk kommunalt selvstyre i 1837 har 
kommunestrukturen i Norge vært i stadig forand

ring. De siste 30-40 årene har imidlertid kommu
neinndelingen vært preget av mer stabilitet. 

Samtidig har det skjedd til dels store endrin-
ger innen både institusjonelle og strukturelle ram
mebetingelser for kommunene. Bosettingsmøn
steret er i forskyvning. Et inntrykk er at innbyg
gerne i større grad enn tidligere forholder seg 
mer aktivt til områder ut over egen kommune i 
dagliglivet, såkalte BAS-regioner (bo-, arbeid- og 
ser viceregioner). 

Et annet forhold er endringen i prinsipper for 
drift i kommunesektoren. Ulike modeller som 
innebærer konkurranse og friere brukervalg har 
fått større oppslutning det siste tiåret. Dette kan 
også ha medført endringer i betydningen av den 
administrative kommuneinndelingen for kost
nadseffektivitet og brukertilpasning i tjenestepro
duksjonen. 

Samlet sett har altså kommunestrukturen i 
Norge vært relativt uendret de siste 30-40 årene, 
mens øvrige rammebetingelser har endret seg 
betydelig. Kommunesektorens virksomhet kan 
derfor i noen grad synes som lite tilpasset deler av 
kommunesektorens oppgaver i dag. 

Man kan se for seg ulike måter å bedre denne 
mangelfulle tilpasningen på. De mest nærlig
gende alternativene vil være å endre kommune
inndelingen, å redusere betydningen av kommu
negrensene gjennom interkommunalt samarbeid, 
eller å endre oppgavefordelingen mellom for valt
ningsnivåene. Alternativene kan naturlig nok 
kombineres. 

Innenfor kommunesamarbeid har det skjedd 
en markert utvikling de siste tiårene. Svært 
mange kommuner har en eller annen form for 
samarbeid med nabokommuner, og omfanget har 
vært i stadig vekst, både når det gjelder antall 
kommuner som samarbeider om ulike oppgaver, 
og når det gjelder hvilke oppgaver det samarbei
des om. 

5.5 Demografi og flyttemønstre 

Boligetterspørselen, og dermed i en viss utstrek
ning også boligbyggingen, påvirkes av demografi 
og flyttemønstre. Utviklingen i befolkningens 
størrelse og sammensetning står sentralt for den 
samlede etterspørsel etter boliger, og flyttemøn
steret bestemmer langt på vei hvor i landet denne 
etterspørselen inntreffer. Demografiske endrin-
ger og flyttinger vil også ha konsekvenser for hva 
slags boliger som etterspørres. 

I det følgende pekes det på en del generelle 
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trekk ved den demografiske utviklingen og flytte
mønsteret som antas å være av betydning for 
etterspørselen etter boliger. 

5.5.1 Vekst i folketall 3 

Fra 1. januar 1990 til 1. januar 2000 har folketallet i 
landet økt med like oppunder ¼ million mennes
ker. Denne veksten er nesten 100 000 større enn 
den var på 1980-tallet og den er større enn for de 
fleste andre land i Europa. Det har vært en ikke 
ubetydelig omfordeling av befolkningen i Norge. 
Innenfor alle landsdeler og alle aldersgrupper er 
veksten i folketallet større jo mer sentral regionen 
er. 

Disse betydelige demografiske endringene får 
konsekvenser for omfanget av boligetterspørselen 
og hvor etterspørselen vil inntreffe. En av årsa
kene til storbyenes vekst er den økende andel 
unge som tar høyere utdanning og derfor flytter 
til de større byene. Man etablerer seg senere, slik 
at de unge som flytter til storbyene venter lenger 
før de eventuelt flytter videre for å etablere fami
lie. I tillegg er det en økt interesse for å bo i sen
trumspregede områder. 

Når det gjelder type boliger som etterspørres, 
er bildet sammensatt. Endringer i fruktbarhets
mønster og sterkere regional konsentrasjonspro
sess får betydning for hvor boliger etterspørres, 
men også for hva slags type boliger det blir behov 
for. Oslo har for eksempel i løpet av 1990-tallet fått 
en nesten like stor andel av landets småbarn som 
de har av befolkningen under ett. Det betyr etter 
alt å dømme at befolkningen i Oslo utgjøres av 
stadig flere og større barnefamilier, med de kon
sekvenser dette vil ha for nivå og struktur i boli
getterspørselen. 

Det skal også nevnes at i 2001 besto 38 % av 
husholdningene av bare én person. Gjennomsnitt
lig husholdningsstørrelse var i 2001 på 2,3 perso
ner. 4 Det er en langsiktig trend i retning av min
dre og mindre husholdninger. Husholdningsstør
relsen har klare regionale variasjoner, som i sin 
tur har betydning for etterspørselen av boliger. 

Boligmassen i Norge er dominert av eneboli
ger. Dette gjelder også storbyregionene med unn
tak av de tre største byene. I storbyregionene ble 
det i perioden 1990-2001 bygd 140 850 boliger. 

3 Bygger på rapporten Demografi, flytting og boligbehov på 
1990-tallet av forsker Lars Østby, Rapporter 2002/5 fra Statis
tisk sentralbyrå. 

4 Folke- og boligtellingen 2001. 

Veksten i boligmassen var i samme periode på 
190 300. Nesten 50 000 boliger kom til ved deling 
eller bruksendring. Dette har sammenheng med 
presset på boligmarkedet i storbyregionene. Til
vekst uten nybygg kan også forklares med at tidli
gere tomme boliger er blitt tatt i bruk, sokkelboli
ger blir leiet ut, og at tidligere kontor- og nærings
lokaler gjøres om til boliger. Sammenlignet med 
landet for øvrig er dette svært høye tall, ettersom 
man for resten av landet hadde 36 900 boliger 
netto som gikk ut av bruk.5 

5.5.2 Flytting 

Innenlandske flyttinger har en viss sammenheng 
med regionalpolitikken og i noen grad forhold 
som er et naturlig ledd i de flestes livsløp. Inn
vandringen av utenlandske statsborgere er drevet 
av helt andre prosesser. 

Det har vært en langsiktig nedgang i den 
registrerte flyttingen i det meste av etterkrigsti
den, med noen konjunkturavhengige svingninger. 
Mellom 1981 og 2000 har vi hatt to perioder med 
sterk utflytting fra distriktene. Mønsteret har en 
klar sammenheng med konjunkturbildet. Under 
høykonjunkturer er det sterk utflytting fra utkan
tene. Under lavkonjunkturer er det fortsatt utflyt
ting, men på et lavere nivå. Konjunkturene skaper 
således svingninger rundt en trend som er klart 
sentraliserende. 

I tillegg til fødselsoverskudd og innenlandske 
flyttinger, har innvandring fra utlandet også en 
viss betydning for den regionale befolkningsutvik
lingen. En vesentlig del av innvandringen kom-
mer til hovedstadsområdet. 

5.6 Fortetting 

Et viktig virkemiddel for målsettingen om en 
bærekraftig by- og tettstedsutvikling er bedre are
alutnyttelse i byer og tettbygde strøk. Fortettings
begrepet kan brukes om all byggevirksomhet 
innenfor dagens utbygde områder som fører til 
høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. 

Hensikten med fortetting av byområder er å 
forhindre byspredning og høyt arealforbruk og å 
oppnå en mer miljøvennlig bebyggelse. Energifor
bruket i bygg og til transport er mindre i områder 
med høy tetthet enn i områder med lav tetthet. 

5 St.meld. nr. 31 Storbymeldingen: Om utvikling  av storbypoli
tikk s. 55. 
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Rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging gitt av Miljødepar
tementet, gir entydige føringer om fortetting av 
byområdene. Målet er at arealbruk og transport-
system skal utvikles slik at de fremmer en sam
funnsøkonomisk bærekraftig og effektiv ressurs
utnyttelse ved samordning og korte avstander, 
økt konsentrasjon i byggesonene og ved å unngå 
inngrep i natur- og landbruksområder. 

Fortetting kan skje på ulike måter: I villahage
fortetting ved at det skjer en innfylling og kom
plettering ved tomtedeling, riving, sammenslåing 
og utbygging på restarealer, samt tilbygg, påbygg 
og seksjonering. Det kan også gjøres ved omfor
ming og gjenbruk av dårlig utnyttede områder til 
andre formål. I tillegg kan man ved nybygging 
utnytte ubebygde restarealer innenfor byggeso
nen som ikke tidligere er tatt i bruk til utbyg
gingsformål. 

Fortetting som planredskap benyttes både på 
kommune- og reguleringsplannivå. Kommunepla
nen tar for seg prinsippene for fortetting, hvor for
tettingen skal foretas og trekker opp ytre rammer 
for utnyttelsesgrad. Reguleringsplanen forteller i 
detalj måten fortettingen skal foregå på. 

5.7 Utviklingen av byggenæringen 

5.7.1 Byggenæringen – en fellesbetegnelse 

Med byggenæringen menes i denne sammen
heng både private og offentlige virksomheter 
innen hovedområdene bygg, anlegg og eiendom 
(BAE-næringen). Næringens virksomheter omfat
ter hele verdikjeden: Vareproduksjon, handels
virksomhet, arkitekter, rådgivere, utførende 
(håndverks- og entreprenørvirksomhet), eien
domsfor valtning og -drift, vedlikehold og eien
domsutvikling. 

I følge næringens egne tall består bygnings
massen i landet av ca. 45 mill. m2 offentlige yrkes
bygg, ca. 70 mill. m2 private yrkesbygg og ca. 210 
mill. m2 boliger. Total verdi anslås til 3200 mrd. 

Totalt sysselsetter BAE-bedriftene direkte ca. 
300 000 mennesker som omsetter for ca. 330 
mrd., men det er anslått at ca. 500 000 sysselsatte i 
landet er direkte eller indirekte avhengige av akti
viteten i byggenæringen. Næringen er Norges 
største distriktsnæring, og er i omsetning større 
enn primærnæringene samlet. I alle ledd av verdi
kjeden er det stor variasjon i størrelse på virksom
hetene. Dette vises ved at 97% av de 43 000 bedrif
tene har 19 eller færre ansatte. Dette betyr igjen 

at næringens aktører har svært ulike ressurser til 
å fylle alle roller og sikre kompetanse i alle ledd i 
byggeprosessen. Et regelverk vil derfor bli møtt 
med samme ulike forutsetninger fra næringens 
mangfold av aktører, som fra den store variasjon 
(i størrelse) det er på norske kommuner. 

5.7.2 Rekruttering og kompetanseutvikling 

Forskningsprogrammet BAROK (Bygg og anlegg 
– rekruttering og kompetanseutvikling), finansi
ert av byggenæringen og Norges forskningsråd, 
har utarbeidet en rekke rapporter som har sett på 
bygge- og anleggsnæringens utfordringer i lys av 
samfunnsutviklingen. BAROK har hatt hovedfo
kus på rekrutteringsproblematikk. Rekruttering 
til næringen er en hovedutfordring, i en tid da 
man nærmer seg en «eldrebølge» i arbeidslivet. 
Fram mot 2010 vil andelen middelaldrende og 
eldre øke. I 2010 vil det for eksempel være 
100.000 flere i aldersgruppen 50–59 år enn det var 
i 1998. 

Gjennom den generelle urbaniseringen, der 
stadig flere velger å bosette seg i byene, har det 
vist seg at basiskompetansen synker for de prak
tiske fagene. Stadig færre har opplevd møte med 
hammer og sag tidlig i barneårene. Tradisjonelt 
har for eksempel håndverksfagene rekruttert folk 
fra bygdene, som gjennom sin oppvekst har tileg
net seg atskillig praktisk erfaring som senere 
kom til nytte når de skulle satse på en utdanning 
innen et håndverksfag. Dette er forsøkt kompen
sert gjennom omlegging av utdanningssystemet 
der man har utviklet grunnopplæringen i fagene 
til å bli bredest mulig. Ulempen med modellen er 
at hver og en får lite dybde i faget, og nivået 
(spisskompetansen) blir lavere. Samtidig som 
grunnutdanningen stadig har blitt bredere har 
kompleksiteten i større bygg økt. Dette fører til et 
spesialiseringsbehov for å kunne løse oppgavene. 
Slik spesialiseringsutdanning/opplæring vil 
fremtiden sannsynligvis skje i bedriftene. Den nye 
kompetansen består i stor grad av kunnskap og 
evne til å hente informasjon. En utfordring for 
bedriftene blir å tilføre hver medarbeider basis
kunnskap nok til å kunne vurdere informasjonen. 

Rekruttering også fra de akademiske miljøene 
til byggenæringen har vært, og er, en utfordring. 
Det er fokusert på styrking av basiskompetansen i 
realfagene, og gjennom samarbeid mellom nærin
gen, høyskoler og universitet har man sett en 
positiv tendens i søkermengden til studiene. Det 
er imidlertid et betydelig gap mellom næringens 
behov for rekruttering og det antall som faktisk 

i 
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utdannes. Noe avhjelpes gjennom utenlandske 
studier og utenlandsk arbeidskraft. 

5.7.3 Struktur og utviklingstrender 

Som omtalt i punkt 5.1, har det skjedd en struktur
endring av næringen i Norge, med økt innslag av 
utenlandsk eierskap i bedriftene (særlig nordisk). 
I andel av omsetningen i bygge- og anleggsnærin
gen representerer disse utenlandske eierinteres
sene en ikke ubetydelig del, men målt i antall 
bedrifter, utgjør den relativt lite. En følge av disse 
strukturendringene og andre nasjonale fenome
ner, er at de store aktørene blir stadig større. Den 
store «underskogen» av småbedrifter består, 
mens mange av de mellomstore bedriftene blir 
kjøpt opp eller fusjonert inn i de store. 

Fri flyt av arbeidskraft innenfor EU/EØS, har 
resultert i en relativt liten andel utenlandsk 
arbeidskraft i den totale arbeidsstyrken. Innen 
enkelte områder – spesielt i offshorevirksomhet – 
har imidlertid dette utgjort en betydelig del av 
næringen. Man har samtidig registrert en ten-
dens til at enkelte mindre seriøse aktører har eta
blert seg i byggenæringen. Dette fenomenet er 
både knyttet til direkte ulovlig (og uregistrert) 
virksomhet, og aktører som med manglende 
språkforståelse og kjennskap til norske regler og 
norske byggemetoder, har skapt problemer. Øko
nomisk gjennomføringsevne er et annet kritisk 
område. Samarbeid mellom næringens organisa
sjoner og myndighetene har satt søkelys på disse 
fenomener. 

Et annet trekk i utviklingen er framveksten av 
eiendom som egen næring. Både offentlige og pri
vate aktører er å finne i dette segmentet. Entra 
Eiendom er ett eksempel, der en stor del av Stats
byggs eksisterende eiendomsportefølje ble lagt 
over i det nye aksjeselskapet Entra Eiendom, 
heleid av Nærings- og handelsdepartementet. 
Både forsikringsselskaper, pensjonskasser, entre
prenørselskaper og ulike offentlige myndigheter 
er å finne på eiersiden i disse nye eiendomsselska
pene. Der en byggherre tidligere var et foretak 
med behov for areal til egen virksomhet, er en 
byggherre i dag ikke sjelden et foretak som har 
som forretningsidé å utvikle eiendom for salg 
eller utleie. Dette gjelder i særlig stor grad på 
boligsektoren, men gjør seg gjeldende i mange 
segmenter i eiendomsmarkedet. På den ene side 
medfører dette at man trolig kan ha grunn til å for-
vente større profesjonalitet og et høyere kompe
tansenivå når det gjelder disse foretakenes hånd
tering av egne prosjekter. På den annen side med

fører den samme utviklingen at avstanden mellom 
den som prosjekterer og de som bygger for slutt
brukeren øker. Sluttbrukerens muligheter til å 
ivareta sine egne interesser i forhold til utbygge
ren påvirkes av dette. 

5.8	 Informasjonsteknologi 
i byggesaksbehandlingen 

I de senere årene har informasjons- og kommuni
kasjonsteknologi (IKT) blitt et stadig viktigere 
verktøy i offentlig for valtning og hos dem som 
forvaltningen leverer tjenester til. Det har i tråd 
med dette også vokst frem et behov for å benytte 
disse verktøyene i byggesaksbehandlingen, og i 
kommunikasjonen mellom for valtning og bru
kerne av tjenestene. I arbeidet med å effektivisere 
offentlig sektor har det vokst frem et behov for å 
benytte IKT mellom ulike forvaltningsenheter. 
Dette kapittelet er ment å gi en oversikt over de 
muligheter og utfordringer man har for å nå et 
mål om en effektiv for valtning ved bruk av IKT. 

5.8.1 Historikk 

I siste halvdel av 1980-tallet ble det mer og mer 
vanlig å benytte EDB til å holde oversikt over 
saker i arkivet og status på sakene. Samtidig ble 
«skrivestuene» lagt ned og saksbehandlerne 
begynte å skrive brev og vedtak i EDB-baserte 
tekstbehandlingssystemer. Utnyttelsen av denne 
teknologien var nok mest som avanserte skrive
maskiner. Ut over 1990-tallet ble funksjonaliteten 
på arkivsystemene utvidet til bl.a. lagring av utgå
ende dokumenter, lagring av statistikk (antall 
brev, vedtak m.m.) og oppfølging av portefølje. De 
fleste arkivsystemene fikk også fagmoduler (og 
betegnelsen gikk over til SAK/arkiv systemer). 

Selve søknadsprosessen i byggesaksbehand
lingen var likevel ikke mye forandret i forhold til 
tiden før EDB ble tatt i bruk. Byggesøknader kom 
til kommunen pr. post. Saken ble riktignok regis
trert elektronisk, men vedtak ble nedtegnet på 
papir og sendt ut igjen pr. post. Til hjelp for 
søkerne i søknadsprosessen fantes det blanketter 
som kunne fylles ut, og mye informasjon på løsark 
eller i hefter og bøker. 

PROFF-prosjektet 

Allerede i 1990 så man på muligheter til å bruke 
den nye teknologien (nå kalt informasjonstekno
logi – IT) til å oppnå ytterligere effektivisering. 
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PROFF-prosjektet som ble avsluttet i 1992, utvi
klet elektroniske søknadsskjemaer og teknikker 
for å kommunisere mellom byggeplass og kom
mune. Prosjektet hadde mange spennende ideer, 
men det var for tidlig ute i forhold til teknologi. Av 
den grunn var det få utenom prosjektet som 
hadde utstyr og kunnskap til å benytte seg av 
disse teknikkene. 

KiB-prosjektet (Kommunikasjon og informasjon 
i byggeprosessen) 

I 1995 ble Internett privatisert ved at den ameri
kanske regjering trakk seg ut av styringen. Samti
dig kom de grafikkbaserte nettleserne, og Inter-
nett ble i løpet av svært kort tid i allmenn bruk. 
Kort tid etter dette (1996–97) ble det etablert et 
nytt prosjekt som en oppfølger av PROFF–pro-
sjektet. KiB-prosjektets idé var å benytte Internett 
til å informere om de nye byggereglene som 
trådte i kraft i 1997. Prosjektet gjorde at publikum 
kunne hente informasjon om byggesaksproses
sen fra Internett. Dette var et første skritt til å ta 
den nye teknologien i bruk. 

GEOLOK-prosjektet 

Samtidig med KiB-prosjektet ble GEOLOK-pro-
sjektet gjennomført. Prosjektet oppsto ut fra et 
behov om å samordne offentlige datasystemer 
som GIS (kartdata), eiendomsregisteret GAB 
(grunn, adresse og bygning) og SAK (saksbe
handlingssystemer). Prosjektet utviklet prosedy
rer for utveksling av data mellom disse syste
mene. Dette innebar at eiendomsopplysninger til 
SAK kunne hentes i GAB. Dette var et viktig 
bidrag til kvalitetssikring av begge databasene. I 
tillegg kunne man hente eiendomsopplysninger 
fra GAB direkte inn i GIS systemene. 

GIS –systemer (Geografiske informasjonssystemer) 

Det norske geodatamiljøet med Statens kartverk i 
spissen, har lenge vært langt fremme med å utvi
kle elektroniske kart og finne bruksområder for 
disse. Dette har medført at mange kommuner i 
dag har gode digitale reguleringsplaner. 

ByggSøk 

ByggSøk-prosjektet oppsto i samarbeid mellom 
alle de miljøene som har vært med i de foregå
ende prosjektene. De så alle at man må samar

beide for å oppnå full effekt av de muligheter den 
nye teknologien gir. 

5.8.2 Fremtidsmuligheter for IKT 

En visjon for fremtidens byggesaksprosess vil 
være som følger: 
1.	 På kommunens hjemmesider finner du infor

masjon om ledige arealer og prosessen som 
må gjennomføres for at tiltak skal kunne gjen
nomføres. 

2.	 Når prosjekteringen starter kan du laste ned et 
digitalt kart fra kommunen på et format som 
kan bearbeides i et standard DAK system (data 
assistert konstruksjon). Kartet gir informasjon 
om alle rammevilkår som utbygger må for
holde seg til. De data som ligger i kartet kan 
benyttes til å kontrollere om prosjektet er i 
samsvar med rammebetingelsene. 

3.	 Når arkitekten har plassert og formet bygget 
sendes datafilen videre til de forskjellige rådgi
vende ingeniører som skal gjennomføre de tek
niske beregninger i samsvar med kontrakt og 
tekniske forskrifter. 

4.	 Samtidig kan et lag av datafilen sendes til det 
offentlige byggesaksmottaket (ByggSøk). Her 
kontrolleres data mot offentlige registre som 
GAB, Brønnøysundregisteret, planregisteret 
og sentralt godkjente foretak. 

5.	 I saker der søknaden er i samsvar med plang
runnlag og hvor naboer ikke skal varsles, gis 
tillatelse umiddelbart. Saken oversendes kom
munen for arkivering og eventuelt oppfølging 
med tilsyn. Søknadssaker som ikke tilfredstil
ler disse kravene sendes kommunen til 
behandling. Søker kan følge saksprosessen via 
Internett. 

6.	 Kommunen behandler saken basert på de digi
tale data som er mottatt. 

7.	 Samhandling med andre myndigheter skjer 
digitalt. 

8.	 Når tillatelse gis, oppdateres alle offentlige 
registre automatisk. 

9.	 Når bygget er ferdig meldes dette til kommu
nen via ByggSøk. Ferdigattest gis umiddelbart 
av serveren når alle data er på plass. GAB og 
andre registre oppdateres automatisk. 

Realisering av en slik visjon vil innebære en bety
delig effektivisering av byggenæringen og den 
offentlige for valtning innen denne sektoren. 
Samme visjon kan også anvendes for planbehand
lingen. 
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5.8.3	 Muligheter for gjennomføring 
i samsvar med visjonen 

For å realisere en visjon som nevnt i punkt 5.8.2 
vil et viktig stikkord være standardisering. Stan
dardisering favner vidt og vil kunne være alt fra 
format på utveksling av data mellom systemer til 
definisjon av arealer og format på adresser. Et 
annet viktig element er at regelverk, både det 
offentlige gjennom lover og forskrifter, og det pri
vate gjennom kontrakter, må utformes slik at de 
er kvantifiserbare. Skjønnsmessige begreper  bør 
helst unngås. 

Teknologien som benyttes må være enkel, bil
lig og tilgjengelig for alle. Dette krever igjen bruk 
av standardiserte tekniske plattformer. 

5.8.4	 Dagens situasjon 

Teknologien utvikler seg raskt. For få år siden 
kunne ikke systemer samhandle. De forskjellige 
programvareleverandører ønsket ikke å lagre 
data på et format som andre systemer kunne lese 
og eventuelt viderebehandle. Kjøpte man et sys
tem var man bundet til denne leverandøren. Dette 
vil kundene ikke lenger finne seg i. Dataleveran
dører skal konkurrere på gode programmer og 
ikke på lagringsformater. Byggenæringen har 
lenge sett dette problemet. Digital kommunika
sjon og dokumentasjon i prosjekter har vært van
skelig fordi prosjektene settes sammen av for
skjellige foretak hver gang. Disse foretakene har 
nødvendigvis ikke de samme dataprogrammene. 
Effektiviseringsgevinsten har uteblitt fordi man 
ikke kan gjenbruke data internt i prosjektet, eller i 
forhold til myndighetene. 

For å møte utfordringen startet deler av byg
genæringen et internasjonalt standardiseringsar
beid på nittitallet. I dag har man derfor et standar
disert dataformat for deler av sektorene innen 
byggenæringen. Dette formatet har alle de store 
DAK-leverandørene implementert i sine syste
mer. Det er dermed mulig å utveksle data internt i 
et prosjekt. Den neste store utfordringen blir å 
samordne dataformatene til DAK- og GIS-syste-
mene. Dette vil antagelig være mulig i løpet av 
2004. 

Infrastrukturen for elektronisk kommunika
sjon mellom utbyggere og myndighetene er utvi
klet i ByggSøk-prosjektet. Denne kom på plass 
1. juli 2003, og vil bli utviklet videre i samsvar 
med behovet. Dette betyr at i løpet av 2003/2004 
vil de fleste teknologiske elementer for å oppfylle 
visjonen som nevnt være på plass, men det vil fort
satt være utfordringer knyttet til bruk og utvik
ling. 

5.8.5	 Betydning av elektronisk byggesak for 
utforming av regelverket 

Utvikling av søknadsprogram for elektronisk byg
gesak innebærer en tolkning av regelverket på 
samme måte som utforming av søknadsblanketter 
for byggesak. Det er regelverket som legger pre
missene for funksjonalitet og mulige tekniske løs
ninger. Det er derfor viktig at regelverket ikke 
utformes slik at det er til hinder for at man kan ta i 
bruk ny teknologi. Det er for eksempel vanskelig 
å utforme et elektronisk system på en god måte 
hvis det i regelverket benyttes skjønnsmessige 
begreper i stort omfang. 

Gjennom arbeidet med ByggSøk er det høstet 
erfaringer som kan være nyttige ved utvikling av 
regelverket. Det er viktig at hensikten med regel
verket er klar. Uklart regelverk gjør det vanskelig 
å standardisere prosess og innhold. Ved utvikling 
av programmet for elektronisk byggesøknad ble 
det tatt utgangspunkt i alle tiltakstyper som er 
meldings- eller søknadspliktige og hvilken infor
masjon som må gis kommunen for behandling av 
disse. Kartleggingen var omfattende og innebar at 
det måtte trekkes grenser mellom ulike typer søk
nader. Fordi grensene mellom ulike typer søkna
der og prosessene som følger disse gir rom for 
tolkning, var dette et kompliserende element. Det 
er viktig at dette er mest mulig entydig. Det bør 
dessuten fremgå klart i regelverket når det fore-
ligger muligheter for skjønn, når det foreligger 
unntak og hva det eventuelt er tale om å gjøre 
unntak fra. Roller og ansvar bør også tydeliggjø
res og grensene trekkes slik at informasjon i byg
gesaksprosessen kan styres på en hensiktsmessig 
måte. 
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Reformbehov – særlige problemområder 

6.1 Behovet for en samlet 
gjennomgang. Struktur 

Plan- og bygningsloven har siden vedtakelsen i 
1985 gjennomgått en rekke forskjellige delrevisjo
ner, men har ikke vært gjenstand for en helhetlig 
gjennomgang. Det ble vedtatt en stor endring i 
byggesaksdelen av loven i 1995 med virkning fra 
1. januar 1997. Nylig er det også gjennomført 
ytterligere lovendringer med sikte på forenkling 
og raskere tempo i byggesaksprosessen (bl.a. inn
føring av tidsfrister for kommunenes byggesaks
behandling, forenklinger i dokumentasjonskra
vene og utvidelse av bruken av melding). 

De mange delrevisjonene som er foretatt både 
i den gamle bygningsloven og dagens plan- og 
bygningslov, har medført at bygningslovgivnin
gen er blitt uoversiktlig og lite systematisk. Gene
relt er dette uheldig, og særlig gjelder dette i for-
hold til en forvaltningslov på et område som berø
rer svært mange aktører; både offentlige 
instanser, private foretak og enkeltpersoner. Van
skelig tilgjengelige regler om prosess og materi
elle krav, kan føre til unødvendig bruk av økono
miske og arbeidsmessige ressurser for de invol
verte, lang saksbehandlingstid, og uholdbare eller 
svake avgjørelser og vedtak. 

Endringene i plan- og bygningslovens bygge
saksregler har gjennomgående vært nødvendige i 
lys av den generelle samfunnsutviklingen og 
utviklingen i bygge- og anleggsnæringen spesielt. 
Likevel har de ofte vært preget av å skulle imøte
komme mer akutte behov som har gjort seg gjel
dende til forskjellige tider. De grunnleggende 
hensyn bak og formålene med lovens bestemmel
ser har i hovedsak ligget fast, selv om avveiningen 
av disse har skiftet. Utviklingen av samfunnet har 
imidlertid akselerert i de senere år, både økono
misk og på annen måte. I en slik situasjon kan det 
ikke tas for gitt at hensyn som tidligere er tillagt 
betydelig vekt, gjør seg gjeldende på samme 
måte. Det kan dessuten være aktuelt å supplere 
dem med nye hensyn som har kommet til. Det er 

derfor nå et klart behov for en samlet gjennom
gang og avveining av de bakenforliggende prin
sipper og hensyn vurdert mot dagens forhold og 
for ventet utvikling. 

Behovet for en revisjon av byggesaksreglene 
må også ses i lys av Planlovutvalgets arbeid som 
nylig er avsluttet med konkrete forslag til nye 
planregler og forslag til hovedstruktur på en ny 
felles plan- og bygningslov. Lovstrukturspørsmål 
er for øvrig fremhevet spesielt i Bygningslovutval
gets mandat. Lovens struktur skal gjennomgås for 
å gjøre regelverket lettere tilgjengelig og mer bru
kervennlig. Det kan bli aktuelt å oppheve bestem
melser og å slå sammen bestemmelser. Videre er 
det spørsmål om hvor mange regelnivåer det er 
hensiktsmessig å ha, på hvilket av de vertikale 
nivåene de forskjellige bestemmelser bør plasse
res (for eksempel fordelingen mellom lov og for
skrift), og om hvordan loven og eventuelt også 
forskriftene skal organiseres og struktureres inn
holdsmessig. Dette er et av de temaer som Byg
ningslovutvalget har valgt å gi særskilt prioritet i 
første delinnstilling. Det vises til kapittel 7 neden
for. 

6.2 Innholdsmessig kompleksitet 

Bygningslovutvalgets mandat omfatter også en 
målsetting om en innholdsmessig forenkling av 
regelverket. Regelverket på bygningsrettens 
område har som nevnt blitt endret over tid i lys av 
skiftende behov og samfunnsutviklingen generelt. 
Dette har ført til at regelverket etter noens 
mening har blitt så komplekst og vanskelig til
gjengelig for brukerne at det har oppstått et sær
skilt behov for en innholdsmessig forenkling. Det 
foreligger m.a.o. et forenklingsbehov ut over det 
som kan imøtekommes med overordnede grep 
knyttet til strukturelle spørsmål. 

Behovet for en innholdsmessig forenkling kan 
knytte seg både til materielle regler og til bestem
melser av prosessuell art. I mandatet er særlig 
trukket fram bestemmelser som angir bruk av 



81 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning Kapittel 6 

kommunalt skjønn. Det er pekt på at det i forhold 
til disse er et spesielt behov for «opprydding og 
avgrensning» bl.a. av hensyn til likebehandling og 
forutberegnelighet i saksbehandlingen. Videre er 
reglene om refusjon for utgifter til tekniske infra
strukturtiltak (vei, vann og avløp) i mandatet 
beskrevet som så detaljerte og vanskelige at det 
krever meget god innsikt for å kunne bruke dem 
hensiktsmessig. I følge mandatet er det også sær
skilt behov for å klargjøre rekkevidden av og 
behovet for eventuell utvidelse av bestemmelsen 
om gebyr. 

Av områder der utvalget selv har brakt i erfa
ring at det foreligger spesielle behov for innholds
messig regelforenkling og klargjøring, kan nev
nes bestemmelsene om byggegrenser, høyde og 
utnyttingsgrad. En av de bestemmelser i plan- og 
bygningsloven som reiser mest problemer i prak
sis, er således § 70. Problemene oppstår ikke fordi 
bestemmelsene er spesielt vanskelig å fortolke. 
Bestemmelsene regulerer forholdet mellom 
naboer, og byggesaker kan i den forbindelse 
utløse betydelige konflikter som følge av de ulem
per tiltaket representerer for omkringliggende 
eiendommer. I praksis fortolkes bestemmelsen 
slik at byggherrens forslag til husplassering og 
høydeplassering skal legges til grunn med min
dre tiltaket vesentlig eller kvalifisert er til ulempe 
for naboeiendommen. Forutsetningen er at til
takshaver holder seg innenfor de avstandskrav 
som er fastlagt i plan- og bygningsloven § 70 nr. 1. 
Er det tale om å etablere bygg nærmere nabo
grensen enn 4 meter, står bygningsmyndighetene 
en del friere ved sin skjønnsutøvelse. Her er det 
som utgangspunkt opp til bygningsmyndighete
nes skjønn om bebyggelsen skal tillates, og dette 
leder over i avveiinger av naborettslig karakter 
ved behandling av byggesakene. Skal man legge 
til grunn slike avveiinger, blir det for snevert bare 
å vektlegge fordelene for den ene mot ulempene 
for den andre. Da må man også se hen til strøket 
og påregneligheten i denne typen utbygging både 
ut fra et generelt og et individuelt perspektiv. Det 
er denne typen avveiinger grannelova (lov om 
rettshøve mellom granner 16. juni 1961 nr. 15) gir 
anvisninger på. Det er da et spørsmål om byg
ningsmyndighetene for sin del også skal foreta 
avveiing av denne karakter med mindre man står 
overfor helt klare tilfeller. Et alternativ kan for 
eksempel være et system hvor mindre bebyg
gelse inntil 50 m2 kan plasseres nærmere nabo

grense enn 4 meter med mindre dette er åpenbart 
til ulempe for naboeiendom. 

Utformingen av bestemmelsene om vei, vann 
og kloakk i plan- og bygningsloven §§ 65, 66 og 67 
kan også være egnet til å skape unødige tolkings
og anvendelsesproblemer i praksis. For eksempel 
er det reist spørsmål om hva som menes med 
«bebyggelse», særlig i § 67. Blir det opparbeidel
sesplikt ved tilbygg/påbygg eller ved oppføring av 
garasje, eller må det mer til? Antakelig er det ikke 
vanlig å stille krav om opparbeidelse etter § 67 før 
det er tale om etablering av nye bruksenheter. 
Løsningen er imidlertid usikker, og er i det 
vesentlige tuftet på at bestemmelsene i §§ 65, 66 
og 67 er inntatt i et særskilt kapittel som skal 
gjelde byggetomta. Siden § 87 også åpner for at 
bestemmelsene i loven skal gjelde ved byggear
beider på eksisterende bebyggelse, er det et 
spørsmål om begrunnelsen er tilfredsstillende. En 
annen sak er at det vil kunne oppleves urimelig 
dersom kommunene krever veiopparbeidelse 
som vilkår for å godkjenne søknad om tilbygg/ 
påbygg som ikke medfører mer intensiv bruk av 
eiendommen. Med uendret bruk vil atkomst, 
vann og avløp bli utnyttet som tidligere. Det skjer 
altså ikke noe nytt som skulle tilsi at man skjerper 
kravene. 

Den generelle rekkevidden av bestemmelsene 
i §§ 65-67 bør også gjennomgås på nytt. Blant 
annet er det grunn til å se nærmere på om ikke 
lovens bestemmelser også skal komme til anven
delse for fritidsbebyggelse, jf. dagens beskrank
ning i § 82. Det er for eksempel stilt spørsmål ved 
hensiktsmessigheten av at det ikke kan gis pålegg 
om tilkopling etter § 66 nr. 2 når offentlig avløps
ledning går over fritidseiendommen, eller i vei 
som støter til den. Dette er spørsmål utvalget vil 
utrede nærmere. 

Av andre regler som også må gjøres til gjen
stand for vurdering i lys av målsettingen om inn
holdsmessig forenkling, er reglene om nabovars
ling, bestemmelsene om varige og midlertidige/ 
transportable konstruksjoner og anlegg i §§ 84 og 
85, og flere av bestemmelsene i lovens kap. XV 
om bestående byggverk. Tilbakemeldingene går 
også ut på at det er behov for en generell oppr yd-
ding i begrepsbruken i loven, uttr ykkelig avkla
ring av forholdet til privatrettslige spørsmål og 
avklaring av forholdet mellom gitte tillatelser og 
bygge- og deleforbud. 
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6.3 Rollefordeling og samordning 

6.3.1	 Innledning 

Det er et gjennomgående trekk i dagens samfunn 
at oppgaver som tradisjonelt har ligget til det 
offentlige i større grad overføres til private. En ny 
plan- og bygningslov skal legge til rette for en 
avveining av interessene mellom utbyggere, 
offentlige formål og allmennhetens behov med 
sikte på en mest mulig effektiv og smidig behand
ling av alle byggesaker. I lys av dette, og den 
nevnte tendensen til oppgaveforskyvning, er det 
behov for en nærmere drøfting av rollefordelin
gen mellom bygningsmyndigheter og utbyggere 
for å klarlegge hva det offentliges rolle i bygge
saksprosessen bør være. Det er også behov for å 
sikre en klar oppgavefordeling og samordning i 
tilfeller der flere offentlige organer er involvert 
direkte eller indirekte i byggesaksbehandlingen, 
utover de egentlige bygningsmyndigheter. 

En viktig, overordnet problemstilling i tilknyt
ning til temaet rollefordeling, er hvilke krav som 
er nødvendig for myndighetene å stille, herunder 
på hvilke områder og på hvilket nivå det i det hele 
tatt bør stilles offentligrettslige krav til de forskjel
lige byggeforetak. Dette er i realiteten et spørs
mål om saklig virkeområde for byggesaksreglene. 
Dagens § 1 regulerer hovedsakelig kun lovens 
geografiske virkeområde. For å finne det saklige 
virkeområdet må man sammenholde flere 
bestemmelser om søknads- og meldeplikt som 
dels er spredt rundt i loven og dels er nærmere 
presisert i forskrifter. I informasjonsinnhentings
fasen har utvalget mottatt en rekke merknader 
både til innholdet av og formen på denne avgrens
ningen av virkeområdet til dagens lov. Innholds
messig er det bl.a. reist spørsmål om hensikts
messigheten av at driftsbygninger i landbruket 
ikke fullt ut omfattes av lovens bestemmelser om 
søknadsplikt. Det er også stilt spørsmål ved bru
ker vennligheten av systemet med ikke å regulere 
grensene for søknads- og meldepliktige tiltak fullt 
ut i selve lovteksten. 

6.3.2	 Samordning – flere offentlige aktører 

Plan- og bygningsloven bør være den sentrale lov 
innenfor utnyttelse av fast eiendom. Det gjelder 
både i forhold til plan og byggesak. Med det som 
utgangspunkt, er det viktig at loven har bestem
melser om samordning som er effektive. Er et til
tak avhengig av tillatelse etter særlovgivningen, 
er hovedregelen at bygningsmyndigheten plikter 

å legge saken fram for vedkommende særlovsor
gan. Kommunen kan likevel gi rammetillatelse 
uten å avvente saksbehandlingen etter særlovgiv
ningen. Forutsetningen er at igangsettingstilla
telse ikke blir gitt før slik godkjenning foreligger. 
Samordningsbestemmelsene i plan- og bygnings
loven skal ivareta hensynet til at arbeidet ikke blir 
igangsatt før alle nødvendige tillatelser foreligger. 

Der kompetansen etter særlovgivningen bør 
forbli hos andre myndigheter må det vurderes om 
eksisterende samordningsregler er gode nok, her-
under hva slags kompetanse bygningsmyndig
hetene skal ha vis a vis andre offentlige myndig
heter. Det kan være tale om koordinering mellom 
ulike organer innen kommunen, om koordinering 
mellom nivåer; stat/fylkeskommune/kommune, 
eller det kan være tale om koordinering av ulike 
statlige myndigheter som behandler ulike sider av 
et tiltak. Dels blir det spørsmål om det skal skje en 
samordning under byggesaksbehandlingen (hva 
bør avklares gjennom byggesaksprosessen, og hva 
kan avklares i ettertid), dels blir det spørsmål om 
hvordan denne samordningen eventuelt skal skje 
(hvilket ansvar skal bygningsmyndighetene ha, og 
hvilken kompetanse skal disse myndighetene ha i 
forhold til andre sektormyndigheter). 

Et annet samordningsspørsmål som er reist, 
er hvor hensiktsmessig det er å opprettholde ord
ninger med parallell kompetanse for godkjennelse 
av ulike typer byggetiltak. Man kan således tenke 
seg at kompetanse etter særlovgivningen også 
legges til de samme organer som har kompetanse 
etter plan- og bygningsloven. Dette fordrer en 
gjennomgang av særlovgivningen. Der det er tale 
om at avgjørelsen skal legges til bestemte særlov
sorganer, kan det vurderes å legge kompetansen 
til kommunens faste utvalg for plansaker. Med en 
slik samordning av regelverket, bør man for 
eksempel kunne unngå at det nedlegges forbud 
etter kommunehelsetjenestelovens regler (lov om 
helsetjenesten i kommunene 19. november 1982 
nr. 66) om miljørettet helsevern mot tiltak som er 
godkjent av planutvalget gjennom reguleringsbe
handling, og som det kanskje i tillegg er gitt ram
metillatelse for. 

6.3.3	 Rollefordeling mellom det offentlige og 
private 

Ansvarsfordelingen for de ulike funksjonene i en 
byggeprosess og kommunenes tilsynsoppgaver 
må også vurderes nærmere i lys av spørsmålet 
om en hensiktsmessig rollefordeling. Dagens 
regler om fordeling av ansvar mellom de private 
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aktørene ble vedtatt i 1995 og satt i kraft i 1997. 
Selv om disse bestemmelsene således er relativt 
nye, ser utvalget det som en del av sitt mandat å 
vurdere nærmere om det er behov for endringer 
også her. Dette gjelder også reglene om godkjen
ning av foretak. Når det gjelder overgangen fra 
kommunal kontroll til dagens system med kom
munalt tilsyn og privat egenkontroll, er det dessu
ten fra flere hold reist spørsmål om dette har vist 
seg som hensiktsmessig med tanke på å oppnå 
den ønskede kvalitet på det som bygges. Utval
gets egne undersøkelser tyder også på at den for
delingen av kontroll- og tilsynsoppgaver vi har i 
dag ikke fungerer etter hensikten. På dette områ
det mener utvalget derfor at det er et særskilt 
behov for en nærmere vurdering av andre løsnin
ger, herunder særlig en styrking av kommunenes 
tilsynsfunksjon og en kombinasjon av privatise
ring og uavhengig kontroll. 

Det knytter seg også samordnings- eller koor
dineringsspørsmål til de mange problemstillinger 
av mer privatrettslig art som kan oppstå i forbin
delse med byggesaker. Privatrettslige regler og 
avtaler kan på forskjellige måter ha betydning for 
retten til å bygge. En betingelse for å bygge er 
bl.a. at man eier grunnen eller har sikret seg 
annen rett til å bygge der. Rett til vei kan også 
bero på privatrettslige forhold. Og det kan fore
ligge servitutter som setter grenser for hvor og 
hvordan man har rett til å bygge. Dessuten medfø
rer grannelova rådighetsbegrensninger. Hoved
oppgaven for bygningsmyndighetene er imidler
tid å fremme de allmenne samfunnsinteresser i 
byggevirksomheten. Selv om bygningsmyndighe
tene ved sin vurdering av om byggetillatelse skal 
gis, dels også tar hensyn til forhold som også har 
betydning ved en vurdering etter f.eks. granne
lova, plikter bygningsmyndighetene i alminnelig
het ikke å tillegge slike hensyn avgjørende vekt. 
Bygningsmyndighetene skal således ikke vurdere 
tiltaket i forhold til private rettsforhold, og det lig
ger utenfor bygningsmyndighetens oppgave å 
vurdere om tiltaket kommer i strid med det vern 
f.eks. grannelova gir i naboforhold. For Bygnings
lovutvalget blir det en problemstilling om slike 
hensyn i større grad bør inngå direkte i plan- eller 
byggesaksprosessen, og i tilfelle på hvilken måte. 
Eventuelt bør det klargjøres at privatrettslige for-
hold som hovedregel ikke skal behandles av byg
ningsmyndighetene. 

I forlengelsen av spørsmålet om rolleforde
ling, må det for øvrig også ses hen til at innslaget 
av ressursbruk fra private ved vedtakelsen av 

reguleringsplaner har tiltatt. Det kan konstateres 
at svært mange reguleringsplaner i dag blir til på 
bakgrunn av private forslag knyttet til konkrete 
byggeprosjekter. Dette åpner for diskusjon om 
behov for en sterkere integrering mellom plansa
ker og byggesaker i form av en rasjonell, felles 
prosess. Det reiser også spørsmål om og eventu
elt i hvilken grad det er behov for å lovregulere 
den samhandlingen som foregår mellom plan
myndighetene, bygningsmyndighetene og private 
utbyggere ved gjennomføring av planer ved bruk 
av utbyggingsavtaler. Dette kommer vi nærmere 
tilbake til i pkt. 6.7 nedenfor. 

6.4 Søknadssystem og saksbehandling 

6.4.1 Innledning. Forholdet til IKT 

Lovens regler om søknads- og meldingssystemet 
og saksbehandlingen, og for så vidt også bestem
melsene om ansvarsrett, er som nevnt i betydelig 
grad gjennomgått og endret særskilt i de senere 
år. Samtidig er disse reglene gjenstand for en kon
tinuerlig oppfølging fra Kommunal- og regionalde
partementets og underordnede organers side, sist 
uttrykt gjennom Ot.prp. nr. 112 (2001–2002) om 
bl.a. tidsfrister. Bygningslovutvalget har likevel i 
sitt mandat fått i oppdrag å foreta en gjennom
gang av både søknads- og meldingssystemet med 
sikte på enklere og mer effektive prosesser for 
kommunenes behandling av de enkelte byggesa
ker. Ytterligere bruk av tidsfrister er i den forbin
delse nevnt særskilt. 

Utviklingen innen feltet informasjonsteknologi 
skaper stadig nye muligheter for raskere informa
sjonsbehandling og informasjonsformidling. I de 
senere årene har også informasjons- og kommuni
kasjonsteknologi (IKT) blitt et stadig viktigere 
verktøy som brukes i den offentlige for valtning 
generelt og hos dem for valtningen leverer tjenes
ter til. En moderne lov om byggesaker med særlig 
vekt på hensynet til effektivitet og forenkling, må 
legge til rette for at IKT også kan benyttes ved 
bygningsmyndighetenes byggesaksbehandling 
og i kommunikasjonen mellom bygningsmyndig
hetene og brukerne. Det må også søkes lagt til 
rette for at IKT kan benyttes mellom forvaltnings
enhetene som en del av arbeidet med en bedre 
samordning, jf. ovenfor under pkt. 6.3. I denne for
bindelse blir det viktig for utvalget å få til et sam
arbeid med det pågående prosjektet for elektro
nisk plan- og byggesaksbehandling – ByggSøk. 
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6.4.2 Søknadssystem 

I dag framgår søknadsplikten av plan- og byg
ningsloven § 93. Meldingsplikten fremgår av 
bestemmelsene i §§ 81, 85 og 86a. Antagelig sup
pleres bestemmelsene av den materielle bestem
melsen i § 17-2 som nedlegger et generelt bygge
forbud i strandsonen på 100 meter. Av bestemmel
sen framgår at ethvert tiltak innenfor denne sonen 
er forbudt. Det betyr at realisering av tiltak som 
ellers er unntatt fra søknad og melding likevel må 
ha tillatelse. 

For søknadspliktige tiltak etter § 93 er det for 
øvrig gitt egne bestemmelser i forskrift som unn
tar visse mindre tiltak fra søknadsplikt. Det er 
også gitt bestemmelser i § 95b om forenklet byg
gesaksbehandling for visse typer enkle tiltak. 

Som påpekt ovenfor under punktet om rolle
fordeling mv., er søknads- og meldeplikten et 
utgangspunkt for byggesaksbehandling etter 
loven som et stykke på vei også vil være avgjø
rende for lovens virkeområde. Ut fra hensynet til 
tilgjengelighet, er det spørsmål om ikke bestem
melsen om søknads- og meldeplikten bør samles i 
et eget kapittel som uttømmende bør fastlegge 
hva som er tillatt uten saksbehandling etter plan
og bygningsloven, og hva som krever offentlig 
saksbehandling på ulike nivåer. Det er framkom
met innvendinger mot dagens system med å regu
lere omfanget av søknads- og meldeplikten i for
skjellige bestemmelser spredt rundt i loven og 
delvis også gjennom presiserende bestemmelser i 
forskrifter. 

Som utgangspunkt er det lite hensiktsmessig 
å kreve søknad og melding i saker hvor plan- og 
bygningslovens materielle bestemmelser ikke er 
til hinder for gjennomføring av tiltaket. 

Et slikt utgangspunkt bør imidlertid ikke nød
vendigvis være avgjørende for utforming av loven. 
Det skyldes at det i mange tilfeller ikke uten 
videre er klart om tiltaket lar seg realisere innen
for lovens rammer. Både hensynet til byggherre 
og offentlige myndigheter tilsier at man i disse til
fellene har gjennomført en saksbehandling i for-
kant for å avklare lovligheten av tiltaket. På den 
måten unngår både private tiltakshavere og 
offentlige myndigheter ubehagelige overraskel
ser i ettertid. En vid ramme for søknads- og mel
deplikten vil derfor øke forutberegneligheten for 
den enkelte. Fra et samfunnsmessig perspektiv er 
det også viktig at offentlige myndigheter får 
kjennskap til planer for arealdisponeringen i en 
tidlig fase – selv om disse er overensstemmende 
med gjeldende regelverk. Det kan være at man ut 

fra en politisk vurdering ser behov for en endret 
arealbruk. I så fall vil søknad og melding være det 
nødvendige varsel bygningsmyndighetene tren
ger for å skaffe seg et mer formelt avslagsgrunn
lag. Det kan etter dagens regelverk skje gjennom 
midlertidig dele- og byggeforbud etter plan- og 
bygningsloven § 33. Dette er ytterligere et 
moment som taler for at søknads- og meldeplikten 
bør rekke lenger enn bygningsmyndighetenes 
avslagshjemmel etter de materielle regler. 

Selv om det først og fremst er tiltakets innvirk
ning på det fysiske miljø som må være avgjørende 
for om det er søknads- eller meldepliktig, må man 
fra lovgivers side også respektere at visse typer 
tiltak av folk flest oppfattes som så private at 
offentlig kontroll oppleves som fremmed, og 
uttr ykk for et unødvendig byråkrati med detaljsty
ring. Søknads- og meldeplikt vil dessuten som 
konsekvens lett lede til at et større antall byggesa
ker blir profesjonalisert i forhold til tidligere. Det 
er positivt i noen henseende, men kan virke unød
vendig fordyrende. Når omfanget av søknads- og 
meldeplikten skal fastlegges, må det også ses hen 
til om resultatene står i rimelig forhold til ressurs
bruken. Utvides omfanget av søknads- og melde
plikten, medfører dette merarbeid for bygnings
myndighetene. 

Det kan i praksis være særlig uheldig at avgjø
relsen av hva som er de søknads- og meldeplik
tige tiltak beror på skjønnsmessige kriterier. 
Dette reduserer forutberegneligheten for den 
enkelte. Når man samtidig vet at brudd på søk
nads- og meldeplikten er straffesanksjonert, er 
dette i seg selv ganske utilfredsstillende. Det kan 
også lede til at man får forskjellig praksis fra kom
mune til kommune. I gjeldende saksbehandlings
forskrift er nettopp unntaket for saksbehandling 
og kontroll innledningsvis knyttet til visse 
skjønnsmessige kriterier knyttet til ulempe for 
omgivelsene. Dette kan være lite hensiktsmessig. 
Et alternativ kan være å ta uttr ykkelig stilling til 
om et tiltak er så bagatellmessig at det ikke behø
ver nærmere vurdering fra bygningsmyndighete
nes side, og avgrense klart mot dette. 

Et annet problem som oppstår i forhold til 
arbeider som er unntatt fra søknads- og melde
plikt, gjelder tiltak som hver for seg er unntatt, 
men som i sum kan medføre en vesentlig endring 
av omgivelsene. Skal disse arbeidene ses under 
ett? I så fall, hvor lang tid skal det gå mellom de 
ulike elementer før man i tilfelle skal vurdere tilta
kene enkeltvis? Også dette er spørsmål utvalget 
vil se nærmere på. 
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6.4.3 Saksbehandling 

Den overordnede målsetting for saksbehandlings
reglene er å legge til rette for en prosess som er 
rask og effektiv samtidig som hensynet til forut
beregnelighet, rettssikkerhet og kvalitet ivaretas. 
De faktaundersøkelser utvalget har foretatt, tyder 
på at eventuelle behov for endringer av dagens 
saksbehandlingsregler særlig har hatt sitt 
utspring i misnøye med saksbehandlingstiden og 
manglende grad av forutberegnelighet. 

Tiltak for å gjøre byggesaksprosessen mer 
effektiv, enklere og forutberegnelig, er som nevnt 
nylig iverksatt gjennom nye lovregler om tidsfris
ter, endringer i reglene om omfanget av meldings
ordningen, dokumentasjon, ansvar, nabovarsel 
mv. For utvalget blir det da først og fremst spørs
mål om å vurdere behovet for ytterligere foren
klings- og effektiviseringstiltak knyttet til saksbe
handlingen ut over det Kommunal- og regionalde
partementet selv har initiert gjennom nevnte 
lovgivningsarbeid. 

Av typetiltak på dette punkt – ut over dem som 
allerede er vurdert av lovgiveren og endrings
spørsmålene knyttet til søknads- og meldingssys
temet som sådan – har utvalget bl.a. drøftet mulig
heter for bedre utnyttelse av ordningen med for
håndskonferanse, jf. plan- og bygningsloven § 93a. 
Et spørsmål i den sammenheng, er om det er 
grunnlag for å endre reglene slik at forhåndskon
feransen – eller en annen form for forhåndskon
takt mellom bygningsmyndighetene og tiltaksha
ver – i større grad blir en tvungen ordning. Det 
kan også ligge et potensial til forbedring av for
håndskonferansene i en bedre organisering og 
prioritering fra bygningsmyndighetenes side 
innenfor dagens system. For å oppnå effektivise
ring og bedre forutberegnelighet, er det således 
viktig at bygningsmyndighetene foretar en grun
dig og reell avklaring av tiltakets rammer og vil
kår på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette for
utsetter at kommunene satser på å være godt for
beredt til forhåndskonferansene, og stiller med 
den nødvendige kompetansen og fullmakter. Ved 
slik praktisk tilrettelegging vil man i større grad 
enn i dag kunne unngå senere endringer og nye 
krav som er av vesentlig betydning for den private 
part. 

Det kan også ligge en effektiviseringsgevinst 
og bedret forutberegnelighet i å redusere antallet 
skjønnsmessige prosessuelle bestemmelser til 
fordel for mer standardiserte bestemmelser. En 
del tiltakshavere klager for eksempel over en unø
dig stor variasjon i kommunenes vurdering av 

hvilken søknadsform som skal velges i den 
enkelte sak (melding, søknad, enkle tiltak mv.). 
Her kan det være aktuelt både å redusere antallet 
kategorier og å lage klarere avgrensninger kate
goriene imellom. Noen klager også over man
glende forutberegnelighet i forhold til hvilke krav 
til dokumentasjon kommunene utleder av saksbe
handlingsforskriften. Selv om regelverket på dette 
punkt er relativt nytt, vil utvalget måtte vurdere 
om det er rom for ytterligere forbedringer. 

6.4.4 Særlig om dispensasjon 

Ett tema som berører det generelle spørsmålet 
om hensiktsmessigheten av skjønnsmessige 
bestemmelser av både prosessuell og materiell 
art, er om man skal beholde någjeldende adgang 
til å søke om og få innvilget dispensasjoner. Plan
og bygningsloven § 7 åpner for at kommunen 
«kan» dispensere fra «bestemmelser i denne lov, 
vedtekt eller forskrift» dersom det foreligger 
«særlige grunner» Bestemmelsen blir ofte truk
ket fram som vanskelig å forholde seg til i praksis. 
Problemet ligger dels i å ta stilling til innholdet i 
begrepet «særlige grunner», dels i kommunenes 
varierende praksis m.h.t. om og når de benytter 
adgangen til å dispensere, samt at selve eksisten
sen av dispensasjonsmuligheten bidrar til å uthule 
særlig kommunenes planer. Rettstilstanden blir 
dermed oppfattet som lite forutberegnelig. 

Av Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse 
blant kommunene framkommer at 54 % av landets 
kommuner gir dispensasjon i 10-49 % av sakene. 
Mellom 40 og 50 % av landets kommuner mener 
antall dispensasjoner som gis er for stort. Drøye 
50 % mener at omfanget ligger på et akseptabelt 
nivå. Vi har ikke tilsvarende tall fra andre grupper 
med interesser i plan- og byggesakene. 

I og med at kommunene oppgir at dispensasjo
ner i all hovedsak gis fra plan (86 %), og at årsaken 
til at det gis så mange dispensasjoner fra plan lig
ger i et stort antall gamle og dårlige planer, blir 
dispensasjonsbestemmelsen et nyttig redskap for 
å unngå uønskede og utdaterte løsninger. Dispen
sasjonsadgangen åpner i prinsippet også ellers for 
fleksible og situasjonstilpassede løsninger. Fra et 
politisk og samfunnsmessig synspunkt er imidler
tid et stort antall dispensasjoner problematisk 
med tanke på at det bidrar til uthuling av det 
regel- og planverket som de folkevalgte selv har 
vedtatt. 

Som utgangspunkt er begrepet «særlige grun
ner» et strengt skjønnsmessig kriterium for dis
pensasjon. Likevel gir altså mange kommuner dis
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pensasjoner i opptil 50 % av sakene. Dette viser at 
dagens ordlyd alene ikke er tilstrekkelig til å 
begrense omfanget av dispensasjoner. Ved en 
revisjon av dispensasjonsbestemmelsen kan det 
være et alternativ å lovfeste de nærmere 
skjønnskriterier som i dag framkommer i juridisk 
teori, kommunale rundskriv, praksis osv., eller 
helt nye kriterier for å få dispensasjon. Dersom 
man mer direkte skulle begrense adgangen til å 
gjøre unntak særlig fra vedtatte planer, må det 
imidlertid vurderes å fjerne dispensasjonsbestem
melsen og i stedet bare gjøre det mulig å foreta 
endringer gjennom å vedta nye planer. Dette ville 
øket forutsigbarheten i plan- og byggesakene 
betraktelig. For å imøtekomme innvendingene 
om at resultatet av dette ville bli et system som er 
stivbent, tungvint og urealistisk (med tanke på det 
store antallet gamle planer som kommunene ikke 
har kapasitet til å gjøre noe med), måtte man i så 
fall legge til rette for alternative planprosesser til
passet sakenes kompleksitet. Muligheten for en 
forenklet prosess for mindre vesentlige endringer 
i plan, jf. plan- og bygningsloven § 28-1 nr. 2, eksis
terer allerede, og kan videreutvikles. Uansett bør 
det vurderes om det i et «forenklingsperspektiv» 
er riktig både å beholde adgangen til å dispensere 
fra plan, jf. plan- og bygningsloven § 7, og til å 
foreta mindre vesentlige endringer, jf. plan- og 
bygningsloven § 28-1 nr. 2 i samme grad som i 
dag. 

6.5 Klagesaksbehandling 

Adgangen til å klage på vedtak og de nærmere 
regler vi har om klageretten, er sentrale deler av 
de rettssikkerhetsgarantier for valtningsloven gir 
borgere som er berørt av for valtningens avgjørel
ser. Den alminnelige klageadgangen er regulert i 
forvaltningsloven § 28: Et enkeltvedtak kan påkla
ges til høyere for valtningsorgan av en part eller 
annen med rettslig klageinteresse. Gjeldende kla
geordning i byggesaker følger i utgangspunktet 
forvaltingslovens bestemmelser. Dette følger av 
plan- og bygningsloven § 15 første ledd som med 
mindre noe annet er bestemt gir forvaltningslo
vens bestemmelser anvendelse. En særordning 
følger likevel av § 15 tredje ledd: Klagen i bygge
saker skal alltid gå til statlig organ, dvs. fylkes
mannen (iht. delegasjon fra Kommunal- og regio
naldepartementet). En annen særordning er at 
fylkeskommunen og statlige sektororganer er gitt 
særskilt klagerett etter § 15 andre ledd. 

Riksrevisjonen har gjennomført en undersø

kelse av klagesaksbehandlingen ved fylkes
mannsembetene, herunder behandlingen av kla
gesaker etter plan- og bygningsloven særskilt, jf. 
Dok.nr. 3:12 (2000–2001). Undersøkelsen, som 
gjaldt virksomheten ved åtte fylkesmannsembeter 
i 1999, viste at det for klagesaker etter plan- og 
bygningsloven i gjennomsnitt tok 11 måneder fra 
kommunen fikk inn klagen til fylkesmannen 
hadde behandlet den. Den gjennomsnittlige 
behandlingstiden for klagesakene fra de var regis
trert inn ved fylkesmannsembetene var 6,3 måne
der. Det var imidlertid store forskjeller mellom 
fylkene: Mens den totale behandlingstiden for kla
gesakene i Østfold i gjennomsnitt var 16,6 måne
der, var den 5,5 måneder i Troms. Riksrevisjonens 
gjennomgang viste at lang saksbehandlingstid i 
hovedsak skyldtes at sakene hadde lang liggetid, 
dvs. den tid det tar fra saken blir registrert inn ved 
embetet til saksbehandlingen starter. Flere embe
ter forklarte dette med mangel på ressurser, men 
etter Riksrevisjonens vurdering var også embete
nes organisering av klagesaksbehandlingen av 
stor betydning. For klagesaker etter plan- og byg
ningsloven viste således undersøkelsen at det var 
en sammenheng mellom kort saksbehandlingstid 
og gode rutiner for klagesaksbehandlingen, 
m.a.o. en indikasjon på at flere embeter hadde et 
betydelig effektiviseringspotensiale innenfor gjel
dende rammer – både ressursmessige og lovgiv
ningsmessige. 

Bygningslovutvalget ser det ikke som sin opp
gave å vurdere organiseringen og den generelle 
ressurssituasjonen hos fylkesmennene som 
klageinstans i byggesaker. På bakgrunn av Riks
revisjonens undersøkelse og de tilbakemeldinger 
utvalget har fått i forbindelse med egne undersø
kelser, kan det imidlertid slås fast at klagesaksbe
handlingen etter plan- og bygningsloven fortsatt 
til dels tar uforholdsmessig lang tid i både kom
munene og hos fylkesmennene. En slik gjennom
snittlig lang saksbehandlingstid er i dårlig sam
svar ikke bare med hensynene til en forutbereg
nelig, effektiv og kostnadsbegrensende for valt
ningsprosess, men også med hensynet til borger
nes rettssikkerhet generelt. Utvalget vil derfor 
søke å finne fram til virkemidler som er egnet til å 
avhjelpe denne situasjonen, spesielt i form av til
tak konkret rettet mot en reduksjon i antallet kla
gesaker. 

Et alternativ i denne forbindelse kan være å 
begrense dagens adgang til å påklage enkeltvedtak 
i byggesaker. Slik systemet er i dag, er det mulig å 
fremme klager både etter planvedtak (f.eks. først 
ved reguleringsplan, deretter ved bebyggelses
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plan) og etter byggesaksvedtak (f.eks. først ved 
rammetillatelse, deretter ved tilleggstillatelser og 
etter igangsettingstillatelse). Dette gjelder selv om 
senere vedtak kun er en oppfølging av forutgående 
vedtak, og selv om begrunnelsen for klagen er den 
samme i hver klage. En slik vid klageadgang med
fører at den som ønsker å bygge – til tross for at 
han holder seg innenfor regelverk, planer og andre 
vedtak – ikke kan være sikker på å få realisert sine 
byggeplaner før siste klagemulighet er benyttet. 
Dette kan føre til både langvarige og kostbare pro
sesser. En innstramming i forhold til muligheten 
for «dobbeltbehandling» av klagegrunner, vil der-
for bli vurdert. 

Et annet mulig virkemiddel for å få redusert 
klageantallet, er å innføre en ordning med mek
ling som alternativ til den tradisjonelle klagesaks
behandlingen. Med mekling menes da et initiativ 
fra bygningsmyndighetene med sikte på å komme 
frem til omforente løsninger på interessekonflik
ter i byggesaker – først og fremst mellom de pri
vate parter. Meklingen kan tenkes å skje på flere 
stadier i byggesaken, men kanskje særlig etter at 
interessekonflikten klart kan konstateres, dvs. 
typisk etter at klage på vedtak er innkommet til 
kommunen. En forutsetning bør likevel antakelig 
være at meklingen er frivillig – noe annet ville i for 
stor grad kunne medføre risiko for at meklingen 
kun blir et kostnadsdrivende supplement til klage
ordningen, både økonomisk, ressursmessig og 
tidsmessig. 

6.6	 Forholdet til eksisterende 
bebyggelse 

Gjeldende lov er i hovedsak en lov om nybygg, og 
lovens krav til bestående byggverk er relativt 
svak. I mandatet er det opplyst at bare i underkant 
av 2% av bygningsmassen fornyes årlig, og at det 
derfor kan oppstå et misforhold mellom kvaliteten 
på nybygg og de eksisterende byggverk. Det er i 
den forbindelse et tankekors at verdien av den 
bestående bygningsmassen langt overstiger ver
dien av det som bygges nytt. Selv om noe av dette 
misforholdet avhjelpes ved at det stilles krav til 
bruk av bygninger gjennom annet regelverk, for 
eksempel brannvernlovgivningen og arbeidsmil
jølovgivningen, blir det for utvalget et spørsmål 
om man i plan- og bygningsloven bør gå lenger i å 
stille krav til bestående byggverk enn tilfellet er i 
dag. Et kjernepunkt blir å ta stilling til hvilket nivå 
en gammel bygning skal ha i forhold til en ny, og 
det kan da være hensiktsmessig å vurdere nær

mere hvilken standard samfunnet forventer at 
eksisterende bebyggelse skal ha. 

6.6.1 Tiltak på eksisterende byggverk 

Søknadsplikten for tiltak på eksisterende bygg
verk framgår av plan- og bygningsloven § 93. Den 
gjelder både påbygg, tilbygg samt fasadeendrin
ger, og etablering/endring av byggtekniske instal
lasjoner. Det samme gjelder endringer av antall 
bruksenheter i boligøyemed, jf. § 91a. Det følger 
av § 87 at for disse tiltak gjelder de materielle 
bestemmelsene i loven, men bare på de deler av 
byggverket som tiltaket omfatter. Blir det tale om 
hovedombygging, gjelder loven i sin helhet. 

Det følger av plan- og bygningsloven §§ 20-6, 
28-2 og 31 at kommuneplan/reguleringsplan/ 
bebyggelsesplan er bindende for alle søknads- og 
meldingspliktige tiltak. Det betyr blant annet at 
bruksendring av eksisterende bebyggelse til for
mål i strid med plan ikke kan godkjennes uten dis
pensasjon. Er det tale om bygningsmessige tiltak 
som ikke innebærer noen bruksendring, kan det 
være tale om å fortsette en bruk som er i samsvar 
med plan. Det kan imidlertid også være tale om å 
fortsette en bruk som er i strid med plan, men 
som var lovlig da bruken ble etablert. I slike tilfel
ler er det ikke bruken som krever tillatelse, kun 
de bygningsmessige tiltak. Er det tale om å fort
sette en bruk som er i samsvar med plan, vil gjel
dende plan alene få betydning dersom byggetilta
kene kommer i konflikt med bestemmelser i pla
nen som for eksempel byggelinjer, tillatt 
bruksareal eller lignende. 

Blir det tale om å fortsette lovlig bruk i strid 
med gjeldende planbestemmelser, er det ikke 
uten videre lett å se at §§ 20-6, 28-2 og 31 gir hjem
mel for å avslå søknad som nevnt. Det skyldes at 
loven bare gjelder det bygningsmessige, jf. § 87 
nr. 2. I disse tilfeller må tiltaket også vurderes i 
forhold til § 87 nr. 1. Her er bestemt at det ikke må 
utføres tiltak på byggverk hvis det vil føre til at 
byggverket kommer i strid med bestemmelsene 
gitt i eller i medhold av loven, eller det fører til at 
byggverket kommer ytterligere i strid med nevnte 
bestemmelser. Det heter i samme bestemmelse at 
på byggverk som er i strid med planbestemmel
sene, må slike tiltak ikke gjennomføres med min
dre planen følges. 

I praksis rammer bestemmelsen i § 87 nr. 1 
bare tiltak som innebærer at byggverket kommer 
i strid med loven. Det kan for eksempel skje hvis 
det etableres et tilbygg inn i regulert vei, eller det 
foretas bygningsmessige tiltak som innebærer at 
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bygningen kommer lenger inn i et regulert friom
råde enn tidligere. Den omstendighet at det gjø
res fysiske endringer i et bygg oppført i strid med 
plan, er altså ikke i seg selv forbudt etter § 87 nr. 
1. Dette tiltak stanses heller ikke av forbudet i §
87 nr. 1 første ledd siste punktum. Her bestem
mes at på byggverk som er i strid med plan «må 
ikke utføres arbeid som nevnt i nr. 2 a, c eller e 
med mindre planen følges». Det betyr riktignok at 
man kan forby hovedombygging, og man kan 
forby etablering av tilbygg/påbygg. Det er imid
lertid full anledning til å foreta øvrige bygnings
messige endringer med sikte på å oppgradere 
bebyggelsen. Etter omstendighetene vil det 
kunne være uheldig å åpne for slike endringer. 
Ligger for eksempel bygningen i en regulert vei
trasé, kan det lede til at en innløsning eller en 
påtenkt ekspropriasjon blir vesentlig dyrere enn 
den ellers ville blitt. Utvalget vil derfor foreta en 
gjennomgang av bestemmelsen om endring av 
eksisterende byggverk. 

Plan- og bygningsloven § 87 nr. 1 andre ledd, 
har for øvrig forbud mot å ta byggverk i strid med 
plan i bruk til annet formål enn tidligere. Denne 
bestemmelsen synes overflødig sett i forhold til § 
87 nr. 2 første ledd bokstav e. Utvalget vil vurdere 
dette nærmere. 

6.6.2 Bruksendring 

I dag er bruksendring søknadspliktig. Begrepet 
«bruksendring» er imidlertid ikke nærmere defi
nert i loven. Det er en svakhet. Før byggesaksre
formen vedtatt i 1995, var bruksendring knyttet til 
at bygning eller del av bygning ble brukt til annet 
formål enn forutsatt i tidligere tillatelse, eller til 
annet formål enn bygningen eller vedkommende 
del av den tidligere hadde tjent. 

Spørsmålet om man står ovenfor endret bruk 
av en bygning eller konstruksjon, er under tiden 
vanskelig. Det skyldes ofte at vedkommende byg-
ning/konstruksjon ble oppført på et tidspunkt 
hvor bygningen/konstruksjonen ikke var under
gitt søknads- eller meldeplikt. Dermed står man 
ikke ovenfor noen spesifikt godkjent bruk. Da er 
en i stedet henvist til å ta utgangspunkt i den bruk 
som faktisk var etablert på det tidspunkt bruks
endring av bygningen/konstruksjonen ble gjort 
søknadspliktig. I andre tilfeller har eiendommen 
vært undergitt bruksendring i forhold til tidligere 
godkjennelse gjennom mange år. Det oppstår 
spørsmål om en slik aktiv endring av bruken over 
tid skal kunne godkjennes uten saksbehandling 

og kontroll. Det er behov for presiseringer og 
avklaring med hensyn til disse spørsmål. 

En rekke kommuner er utsatt for et betydelig 
utbyggingspress for fritidsbebyggelse, og dette 
medfører ofte også press på den bestående byg
ningsmasse i form av ønsker om bruksendring. 
Noen kommuner har forsøkt å demme opp for 
dette presset ved bruk av konsesjonsbestemmel
ser, men dette regelverket har klare begrensnin
ger i så henseende. Blir det for eksempel aktuelt å 
bruksendre en bolig til fritidsformål uten å gå 
veien om salg, kommer konsesjonslovens (lov om 
konsesjon ved er verv av fast eiendom 31. mai 
1974 nr. 19) bestemmelser ikke til anvendelse. Da 
vil spørsmålet om lovligheten av en slik bruksend
ring alene bli avgjort etter plan- og bygningslo
vens bestemmelser. I den sammenheng kan det 
oppstå en rekke vanskelige spørsmål knyttet til 
om man står ovenfor en bruksendring eller ikke. 
Skal man for eksempel følge det samme bustads
begrepet som i folkeregisterloven (lov om folkere
gistrering 16. januar 1970), eller skal man legge til 
grunn at folk kan ha bolig flere steder? Er det slik 
at en mindre intensiv utnyttelse av en boligeien
dom i det hele tatt bør eller skal utløse søknads
plikt? For de kommuner som har mye fritidsbe
byggelse, er det nødvendig å ha styring med 
omfanget og lokaliseringen av fritidsbebyggelsen 
også i boligområdene. En annen problemstilling 
er muligheten for bruksendring fra fritidsbolig til 
helårsbolig. Mister man muligheten til å gripe inn 
mot bruksendringer i slike saker, blir det meget 
komplisert å drive kommunal planlegging, og i 
forbindelse med dette foreta investeringer i infra
struktur og lignende. Da risikerer man – satt på 
spissen – å bygge barnehager i boligområder 
hvor det ikke bor barn fordi det meste av bebyg
gelsen er brukt til fritidsformål. Tilsvarende risi
kerer man at det mangler infrastruktur der fritids
bebyggelse tas i bruk som helårsboliger. Lig
nende problemstillinger oppstår i forhold til en 
rekke andre infrastrukturtiltak av sosial og tek
nisk karakter. 

6.7 Gjennomføring av plan mv. 

Dagens regler om ekspropriasjon og refusjon opp
fattes som dels kompliserte materielt sett, samti
dig som de gir anvisning på prosesser som er tid
krevende slik at gjennomføringen av vedtatte 
reguleringsplaner har gått tregt. Det er derfor 
nødvendig å vurdere prinsipielle endringer innen
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for disse reglene, særlig med sikte på et mer over
siktlig og lettere tilgjengelig regelverk. 

Ved gjennomføringen av vedtatte regulerings
planer er det som nevnt tendenser til større privat 
engasjement: Bruken av utbyggingsavtaler er 
økende, og utvalget er i mandatet særskilt bedt 
om å vurdere behovet for lovregler om denne 
typen avtalebasert gjennomføring av regulerings
planer. Planlovutvalget har på sin side fremmet 
forslag til lovregulering av praksisen med utbyg
gingsavtaler i NOU 2003: 14 Bedre kommunal og 
regional planlegging etter plan- og bygningsloven 
II. I lys av dette, og den spesielle offentlige og 
politiske interessen som knytter seg til emnet, har 
Bygningslovutvalget blitt bedt om å prioritere 
utbyggingsavtaler særskilt i forbindelse med sin 
første delutredning. 

Bygningslovutvalget er enig med Planlovutval
get i at det er behov for lovregulering av praksisen 
som har utviklet seg med utbyggingsavtaler mel
lom kommuner og utbyggere, og har fremmet et 
eget forslag til lovregler om dette i kapittel 9 ned
enfor. Utvalget mener utbyggingsavtaler kan være 
et positivt virkemiddel for kommunene til å styrke 
gjennomføringen av både kommuneplaner og 
reguleringsplaner, og således være et alternativ til 
ekspropriasjon. Den praksis som har utviklet seg, 
reiser imidlertid en rekke vanskelige spørsmål av 
politisk, økonomisk og juridisk art. Gjennom Byg
ningslovutvalgets forslag til lovregulering tas det 
sikte på å r ydde i disse problemstillingene samti
dig som det legges opp til at utbyggingsavtalene 
kan beholdes som et positivt verktøy for planmyn
dighetene ved realiseringen av arealplaner. 

Utvalget har søkt å komme fram til lovregler 
som gir begge parter i avtalen, både kommunen 
og den private part, et fleksibelt verktøy som ikke 
utgjør en hindring for bygging. Den variasjon av 

prosjekter som søkes gjennomført både hva gjel
der type og størrelse, viser etter utvalgets mening 
at det er en sammensatt virkelighet som skal 
reguleres. Av den grunn er det i lovforslaget ikke 
satt grenser for hvilken type infrastruktur som 
kan omfattes av en utbyggingsavtale. Så vel tek
nisk som sosial infrastruktur omfattes i utgangs
punktet, men det er i lovutkastet stilt strenge krav 
til sammenhengen mellom det som avtales og det 
som skal bygges. Forslaget innebærer at kostna
dene knyttet til infrastruktur som den private part 
påtar seg i en utbyggingsavtale, ikke skal bli 
større enn den ekstra belastning på infrastruktu
ren som utbyggingen medfører. Slik hindrer man 
at en tilfeldig utbygger, og i siste hånd muligens 
en boligkjøper, blir den som belastes større inves
teringer som utbygging over tid har skapt behov 
for. 

6.8	 Reformbehov framkommet i andre 
lovarbeid 

Planlovutvalgets to delutredninger (NOU 2001: 7 
og NOU 2003: 14) har en rekke andre berørings
punkter til Bygningslovutvalgets mandat – ut over 
problemstillingene knyttet til utbyggingsavtaler. 
Således må Bygningslovutvalget ved sitt arbeid 
også se hen til og vurdere Planlovutvalgets utkast 
til struktur på en ny, felles plan- og bygningslov, 
forslaget til ny bestemmelse om lovens formål og 
til bestemmelse om lovens saklige og geografiske 
virkeområde. Planlovutvalgets forslag til bestem
melser om plan- og bygningsmyndighetene, om 
planers rettsvirkninger, dispensasjon, klageregler 
og om midlertidige forbud mot deling og byggear
beid har også viktige berøringspunkter til Byg
ningslovutvalgets arbeid. 
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Kapittel 7 

Prinsipper for ny lovstruktur 

7.1 Innledning – generelle 
utgangspunkter 

Utvalget er gitt i mandat å foreta en total gjennom
gang av bygningslovgivningen, herunder lovens 
struktur. Lovens struktur skal gjennomgås bl.a. 
med henblikk på forenkling og brukervennlighet 
for alle aktuelle brukere, dvs. utbyggere (både 
privatpersoner og bedrifter) og forvaltningsmyn
digheter. På dette punkt er Bygningslovutvalget 
oppfordret til et samarbeid med Planlovutvalget, 
men har vært henvist til å se hen til Planlovutval
gets lovforslag, jf. NOU 2003: 14 Bedre kommunal 
og regional planlegging etter plan- og bygningslo
ven II, samt behandlingen av temaet lovstruktur i 
pkt. 2.1.3 på s. 62 flg. 

Som et generelt utgangspunkt kan nevnes at 
normer som styringsmiddel har til hensikt å fun
gere som en kommunikasjonsprosess der avsen
deren er faglig spesialisert og i det vesentlige 
regelkompetent, mens mottakeren ofte er lite 
klart definert og kan ha dårligere forutsetninger 
enn avsenderen for å forstå regelbudskapet. 
Regelverkets målgrupper kan grovt inndeles slik: 
–	 jurister, dvs. dommere, advokater og for valt

ningsjurister 
–	 andre eksperter, for eksempel forvaltningsper

sonell og næringsdrivende 
–	 allmennheten. Det er store variasjoner innen 

denne gruppen med hensyn til generelle kunn
skaper og evne til å forstå lovtekster. 

Den gjeldende bygningslovgivningen må kunne 
sies å rette seg mot alle disse målgruppene. 
Spørsmålet er om utvalget bør ha noen særskilt 
målgruppe i tankene ved utformingen av lovfor
slaget, både hva gjelder enkeltbestemmelser og 
loven som et hele. Dette drøftes nærmere under 
pkt. 7.6. 

I det følgende redegjøres det for en del prin
sipper for ny lovstruktur, herunder oppbygging av 
en ny plan- og bygningslov. Selve lovforslaget 
kommer i delutredning II. 

7.2 En felles plan- og bygningslov eller 
to lover 

Selv om det i mandatet ikke ligger noen oppfor
dring til å vurdere spørsmålet om å dele plan- og 
bygningsloven, antas utvalget å stå fritt til å fore
slå en separat bygningslov dersom dette anses å 
ivareta hensynet til forenkling, bruker vennlighet, 
kvalitet og rettssikkerhet på en bedre måte enn 
en felles lov. 

Det kan anføres at det bør unngås at lovverket 
innenfor ett enkelt livsområde eller i forhold til en 
avgrenset brukergruppe splittes opp i små enkelt
lover. En slik oppsplitting øker faren for at regel
verket ikke blir godt koordinert og gjør det van
skelig å få en oversikt over det samlede lovverket 
på området. 

Et vektig hensyn som taler for en felles lov som 
omfatter så vel samfunnsplanlegging, styring av 
arealbruk og byggesaksbehandling, blir dermed 
sammenhengen mellom disse forskjellige sidene 
av offentlig virksomhet. Særlig koplingen mellom 
arealplanlegging og byggesaksbehandling er sen
tral. Vedtatte arealplaner avgjør hva som kan tilla
tes av byggevirksomhet. Det kan heller ikke drives 
en fornuftig og meningsfull arealplanlegging uten 
at den er knyttet til mer generell og overordnet 
samfunnsutvikling og –planlegging. 

I forlengelsen av samordningshensynet kom-
mer rettspedagogiske hensyn. Justisdepartemen
tet uttrykker det slik: 

«Et sentralt hensyn må være det rettspedago
giske: Man bør sikre at regelverket når best 
mulig frem til dem som det angår. Dette vil ofte 
tilsi at regler som angår samme samfunnssek
tor eller livsområde, bør samles i én lov. Samti
dig bør samordningshensyn ha stor betydning. 
I den grad det er mulig, bør regler som i stor 
grad griper inn i hverandre, samles i samme 
regelverk.»1 

Det har normalt heller ikke blitt ansett som en til
strekkelig begrunnelse for separate lover at 
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bestemmelsene administrativt hører under for
skjellige departementer, i dette tilfellet Miljøvern
departementet og Kommunal- og regionaldepar
tementet. 

En løsning med to lover – en generell lov om 
regional og lokal planlegging og en separat byg
ningslov – ble vedtatt med knapt flertall våren 
1981,2 men senere forkastet. Dagens lov bygger 
på det valget Stortinget gjorde den gang, og det 
kan stilles spørsmål ved om det foreligger nye 
momenter i dag som tilsier en annen vurdering. 

Det antatt vektigste moment for en deling, er 
at loven slik den er i dag er meget vidtfavnende. 
Det er et stort spenn fra reglene om generell, sek
torovergripende samfunnsplanlegging i fylker og 
kommuner til de spesielle og til dels teknisk detal
jerte reglene som gjelder for det enkelte bygg 
eller den enkelte byggetomt. 

Også Planlovutvalget har vurdert om det er 
naturlig å favne så vidt innenfor én og samme lov. 
Planlovutvalget har i sin første delutredning anbe
falt at det fortsatt skal være en samlet plan- og 
bygningslov. 3 Utvalget trekker bl.a. fram at det 
går en logisk linje fra overordnet og sektorover
gripende planlegging av klart politisk karakter, via 
arealplaner med rettslig virkning, til muligheter 
og begrensninger i den enkelte byggesak. Det vil 
bli vanskelig å bevare disse sammenhengene der
som loven blir delt. Etter høringen er standpunk
tet opprettholdt i delutredning II.4 

Argumentet om at det store spennet kan tale 
for én planleggingslov og én bygningslov (eventu
elt deling på annen måte, som i en lov om generell 
samfunnsplanlegging og i en lov om arealplanleg
ging og byggesaksbehandling), kan imøtekom
mes noe ved å dele en felles lov i deler, dvs. i en 
plandel og en bygningsdel (samt en eller flere 
generelle deler). Dette er en anbefalt framgangs
måte ved større lover. 5 En slik inndeling bør imid
lertid bare brukes i meget omfattende lover, og 
selv da bare dersom en slik grovinndeling er inn
holdsmessig naturlig. Det redegjøres nærmere 
for en slik mulig deling under pkt. 7.6 og 7.7 neden
for. 

1 Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og for
skriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavde
ling, s 22. 

2 Planloven av 13. mars 1981 nr. 6, jf. Ot. prp. nr 22 (1980-81). 
3 NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter 

plan- og bygningsloven s 111. 
4 NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging 

etter plan- og bygningsloven s 47. 
5 Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og for

skriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavde
ling, s 60 

Dersom de teknisk detaljerte reglene som 
gjelder for det enkelte bygg/den enkelte bygge
tomt flyttes fra loven til forskriftene, jf. mandatet 
og pkt. 7.4 nedenfor, blir ikke spennet i loven så 
stort. Hovedargumentet for deling mister dermed 
også litt av sin vekt, uten at dette er avgjørende. 

Bygningslovutvalget anbefaler etter dette at 
det utarbeides et forslag til én ny, felles plan- og 
bygningslov. 

7.3	 Forholdet mellom lovtekst og 
forarbeider 

Rettstilstanden formes ikke bare ved fastsettelse av 
formaliserte rettsregler, men også ved rettsavgjø
relser, praksis, uttalelser i lovforarbeidene m.m. 
Lovens forarbeider omfatter normalt utvalgsutred
ninger, proposisjoner, stortingskomiteenes innstil
linger, samt forhandlinger i Stortinget. 

Et sentralt spørsmål er om bygningsloven skal 
ha knappe lovtekster og utfyllende forarbeider, 
eller mer omfattende lovtekster. 

Velger man knappe lovtekster, kan eksempel
vis uklarhet i lovteksten og usikkerhet om hvor
dan et skjønnstema skal praktiseres søkes motvir
ket ved å omtale dette i lovens forarbeider. Det 
kan inntas utfyllende merknader til lovteksten, 
henvisninger til andre relevante bestemmelser 
samt anvisning på hvilke momenter som er rele
vante ved skjønnsmessige avgjørelser etter loven. 
Lovforarbeidene utgjør dermed en «skjult» del av 
lovverket, men er normalt vesentlig dårligere til
gjengelig enn selve lovteksten. 

Det alminnelige publikum vil i utgangspunktet 
ikke ha andre kilder enn selve lovteksten tilgjen
gelig, og fordelingen mellom lov og forarbeider 
har således en praktisk side. For lover som retter 
seg mot et alminnelig publikum, og ikke bare 
eksperter på området, er det normalt anbefalt at 
lovteksten gir så utfyllende veiledning som mulig. 
Denne metoden vil imidlertid kunne føre til en 
vesentlig økning av lovens tekstmengde, noe som 
i seg selv kan gjøre loven uoversiktlig og vanske
lig å finne fram i. Utgangspunktet om at lovforar
beidene normalt ikke er tilgjengelig for andre enn 
en begrenset krets jurister og andre fagspesialis
ter, modifiseres ved at viktig materiale fra forar
beidene gjengis i kommentarutgaver, lærebøker 
mv. Disse kildene er vesentlig lettere tilgjengelig 
enn lovforarbeider. 

Justisdepartementet har gitt følgende gene
relle anbefaling ved valg mellom forarbeider og 
forskrifter: 
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«Detaljreguleringer som ikke finner plass i lov
teksten, bør heller gis i form av forskrifter enn 
ved omtale i forarbeidene. Forarbeidenes 
merknader bør knytte seg til presisering og 
anvendelsen av begreper i lovteksten og ikke 
utfylling av den.»6 

Også Lovstrukturutvalget har konkludert med at 
det 

«fra et rettsinformasjonssynspunkt [vil] være å 
foretrekke at detaljreguleringer som ikke fin
ner plass i lovteksten, ikke skjer i forarbeider, 
men heller gis i form av forskrifter. På den 
måten vil det gå klarere frem hva som er gjel
dende rett, bl a slik at endringer i rettstilstan
den må få en mer formalisert form.»7 

I tillegg har Lovstrukturutvalget anbefalt at forar
beidene ikke bør få en mindre framtredende rolle. 
Det pekes på at den innarbeidede tradisjonen med 
å gi utfyllende veiledning om lovens regler i forar
beidene, har klare fordeler. Den gir mulighet for å 
sette reglene inn i en sammenheng og til å gi svar 
på spørsmål om reglenes anvendelse som det vil 
være vanskelig å innpasse i lovens tekst. Det 
vesentlige er at man er seg bevisst det viktige 
samspillet mellom lovtekst og forarbeider som lig
ger i vår tradisjon. Forarbeidene må ikke benyttes 
til å unngå å ta endelig stilling til viktige proble
mer. Så langt som mulig bør man gi de nødven
dige reglene i lovteksten. 

Bygningslovutvalgets konklusjon er etter 
dette at merknader som knytter seg til presisering 
og anvendelse av begreper i loven, bør inn i forar
beidene og ikke i lovteksten (eller forskriftene) 
med mindre særlige hensyn taler for en slik løs
ning. I forarbeidenes merknader til den enkelte 
paragraf vil det være særlig naturlig å ta inn presi
serende utsagn som ligger nær opp til bestemmel
ser som det ellers ville være naturlig å ta inn i lov
teksten. 

7.4	 Fordelingen av regelverket mellom 
lov og forskrift 

Fordelingen av regelverket mellom lov og for
skrift er særskilt nevnt i mandatet, herunder om 
en del tekniske krav kan skyves til forskrift eller 
gjøres til gjenstand for standardisering. 

6	 Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og for
skriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavde
ling, s 27. 

7 NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket, s. 101-102. 

I Norge er regelverket delt opp i tre vertikale 
nivåer: Grunnlov, lov og forskrift. Ved utformin
gen av den nye bygningslovgivningen som kom-
mer i delutredning II, vil utvalget ta konsekven
sene av skillet mellom lov og forskrift i større 
utstrekning enn hva som er tilfelle i dag. Utvalget 
vil likevel allerede nå peke på de hensyn som lig
ger til grunn for plasseringen av regelverket mel
lom de to nivåene. 

Grensedragningen mellom de bestemmelser 
som skal gis i lovs form og de som kan gis ved for
skrift, er også en grensedragning mellom stats
maktenes myndighetsområder og et spørsmål om 
i hvilken grad det demokratisk valgte Storting 
skal overlate lovgivningsmakt til forvaltningen 
ved delegasjon. 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité8 

har foretatt en relativt bred drøftelse av spørsmål 
som gjelder for valtningens bruk av forskrifter. 
Komiteen fremhever at utstrakt bruk av delege
ring av myndighet til å gi forskrifter er nødvendig 
i dagens samfunn, men understreker samtidig at 
det i mange tilfeller er grunn til å utvise varsom
het med bruken av forskriftshjemler. Et utgangs
punkt er at alle spørsmål som er av en slik karak
ter at Stortinget bør ta stilling til dem, bør regule
res i formell lov og ikke overlates til forskrift. 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttaler også at 
det generelt er særlig grunn til å vise varsomhet 
med å bruke forskriftshjemler når det gjelder 
regler som gir rettigheter eller plikter til bor
gerne. Rettigheter og plikter bør i størst mulig 
grad framgå av loven. 

Justisdepartementet har uttalt følgende om 
forhold som vil være av betydning ved denne vur
deringen: 

«Foruten rent politiske hensyn kan særlig for
holdet til borgernes rettssikkerhet fremheves. 
Jo mer inngripende tiltak som iverksettes, 
desto sterkere grunn er det til å kreve at Stor
tinget har tatt uttr ykkelig stilling til iverksettel
sen av det konkrete tiltaket. Rettssikkerhets
hensyn tilsier også at grunnleggende saksbe
handlingsregler tas inn i lov og ikke overlates 
til forskriftsregulering.»9 

Rettssikkerhetshensyn kan således tilsi at det set-
tes klare skranker for for valtningens forskriftsut

8	 Innst. S. nr. 296 (1995-96) Innstilling fra kontroll- og konsti
tusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 
1. juli – 31. desember 1995 (pkt. 4 Komiteens merknader).

9 Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og for
skriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavde
ling, s. 23. 
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stedelse. Dette gjelder ikke bare fordi det er Stor
tinget som bør fastsette folks rettigheter og plik
ter, jf. ovenfor, men også fordi det (til tross for 
Lovdata etc.) kan være vanskeligere for folk flest å 
tilegne seg de tekster man finner i forskriftene 
enn de man finner i selve loven. Rettsinforma
sjonshensyn taler imot en splittelse av regelverket 
i lov og forskrift fordi delingen ofte kan virke kom
pliserende for den som skal sette seg inn i rettstil
standen. I motsatt retning taler at detaljerte tek
niske krav, spesifikasjoner mv. vil føre til at lovene 
blir omfattende og av den grunn uoversiktlige, jf. 
nedenfor. 

Når en fordel ved å bruke lovs form er at lov er 
den rettskilden som brukerne lettest kan skaffe 
seg tilgang til, er dette også delvis et spørsmål om 
hvilke grupper loven skal tilpasses: Juristene, 
andre eksperter (for eksempel profesjonelle 
utbyggere og kommunens saksbehandlere) og/ 
eller allmennheten. De to førstnevnte gruppene 
må antas å kunne skaffe seg tilgang til og forstå 
det samlede regelverket selv om deler av dette 
kun finnes i forskrift. For private som mer sjelden 
er involvert i en byggesak, kan det være vanskeli
gere å få full oversikt over de regler som gjelder. 

Et eksempel på at hensynet til tilgjengelighet 
er tillagt stor vekt finner vi i folketrygdloven (lov 
om folketrygd 28. februar 1997 nr 19). Her valgte 
man å ta inn i loven store deler av det regelverket 
som tidligere hadde vært å finne i forskrifter. 10 

Tankegangen fra dette arbeidet er neppe direkte 
overførbar til byggesaksdelen i plan- og bygnings
loven, som ikke på samme måte som folketr ygdlo
ven angir enkeltpersoners plikter og rettigheter. 
Det skal i denne forbindelse også nevnes at Bygg-
Søk-prosjektet vil få betydning for tilgjengelighe
ten til regelverket, se ovenfor under pkt. 5.8. 

Tilsier hensynet til tilgjengelighet at materiale 
som strengt tatt kunne vært overlatt til forskrift, 
likevel bør fastsettes i lovs form? Dette spørsmå
let vil bli vurdert konkret ved utformingen av lov
forslaget i delutredning II. 

Demokratihensynet, som er et vektig argu
ment mot å overlate enkelte spørsmål til forskrifts 
form, kan oppveies noe ved at lovens delegasjons
bestemmelser utformes slik at de angir en inn
holdsmessig retning for utøvelsen av den dele
gerte lovgivning. Prinsippinnholdet i den dele
gerte lovgivning kan fastsettes i hjemmelsloven i 
stedet for å benytte vide bestemmelser av typen 
«Kongen kan gi forskrifter til utfylling og gjen
nomføring av denne lov». Også omfanget eller 

10 Se NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov s. 79-80. 

rammen av den delegerte lovgivning kan fastset
tes i klare og presise formuleringer. Det skal imid
lertid nevnes at dersom myndighet delegeres til 
den enkelte kommune, jf. for eksempel plan- og 
bygningsloven § 3 vedrørende kommunenes 
adgang til å gi vedtekter samt §§ 69 nr. 3 og 4, 78 
nr. 1 tredje ledd og 91 a, får demokratihensynet en 
noe annen vekt: Det overlates til «lokaldemokra
tiet» å regulere forholdet. Det er et eget spørsmål 
som vil bli behandlet i delutredning II om det er 
hensiktsmessig å ha et nivå med lokale vedtekter i 
tillegg til planverk med tilhørende bestemmelser. 

Det finnes omfattende og viktige områder 
hvor svært mye både kan og må overlates til for
valtningens skjønn. En forskrift framstår ofte som 
et nyttig supplement til og/eller en presisering av 
loven. Forskriftenes funksjon i forhold til loven 
kan imidlertid variere, og det kan være forskjel
lige begrunnelser for at en regel gis i forskrift og 
ikke direkte i loven. En vanlig begrunnelse for å 
plassere en bestemmelse i forskrift, er at det skal 
gis bestemmelser som det er nødvendig å endre 
relativt ofte (for eksempel beløpsgrenser). En 
annen begrunnelse er at reglene er svært detal
jerte, og dermed uhensiktsmessige å ta inn i lov
teksten. Loven nøyer seg med å gi hovedreglene, 
og trekker opp rammene for hvilke regler forskrif
tene kan inneholde. På denne bakgrunn kan tek
niske detaljregler som oftest med fordel plasseres 
i forskrift. Særlig gjelder dette hvis de i praksis 
bare retter seg mot en avgrenset gruppe med fag
personer. Dette synspunktet vil også bli lagt til 
grunn ved utformingen av lovforslaget. Et eksem
pel som illustrerer dette er § 67 i dagens lov. 
Bestemmelsen stiller detaljerte krav til dimensjo
nering av rør, noe det vil være naturlig å flytte til 
forskrift dersom bestemmelsen beholdes. 

7.5	 Forholdet til den generelle 
bakgrunnsretten 

7.5.1 Den alminnelige forvaltningsretten 

Reglene på bygningslovgivningens område hører 
til den spesielle for valtningsretten. Det er imidler
tid også en del regler og problemstillinger som er 
felles for hele eller store deler av for valtningens 
område, – den alminnelige forvaltningsretten. Den 
alminnelige forvaltningsretten er dels lovfestet i 
for valtningsloven av 10. februar 1967, og dels ulov
festet. 

Forholdet mellom bygningslovgivningen og 
den lovfestede, generelle for valtningsretten er i 
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dagens lov angitt i plan- og bygningsloven § 15 
første ledd. Når ikke annet er bestemt, gjelder for
valtningsloven for behandling av saker etter plan
og bygningsloven. Det er naturlig å tenke seg at 
man også i framtiden beholder et slikt tosporet 
system. Det som er spesielt for byggesaker regu
leres i plan- og bygningsloven, og suppleres av 
den alminnelige (skrevne og uskrevne) for valt
ningsrett. På den måten kan fokus rettes mot å 
fastsette særregler der særskilte hensyn gjør seg 
gjeldende, samtidig som fellesreglene for forvalt
ningen anvendes der slike hensyn ikke er til 
stede. I tillegg kommer uskrevne krav til saksbe
handlingen som omfatter krav om god forvalt
ningsskikk og forsvarlig saksbehandling. 

Også Planlovutvalget har foreslått at dette sys
temet opprettholdes, jf. lovforslaget § 1-15.11 

Til tross for at plan- og bygningsloven § 15 fore
skriver at for valtningslovens saksbehandlingsre
gler utfyller plan- og bygningslovens saksbehand
lingsregler, innebærer ikke dette nødvendigvis at 
alle spørsmål er løst. I enkelte tilfelle kan det opp
stå spørsmål om for valtningslovens regler kommer 
supplerende inn, eller om det er plan- og bygnings
loven alene som gjelder (uttømmende regulert). 
Uklarheter på dette punkt vil bli søkt avklart i det 
nye lovforslaget med tilhørende motiver i delutred
ning II. 

7.5.2 Kommuneloven 

I plan- og bygningsloven er atskillig myndighet 
lagt til kommunenivå, jf. eksempelvis plan- og 
bygningsloven § 95 nr 1, hvoretter søknad om til
latelse behandles og avgjøres av kommunen. 
Kommunenes virksomhet omfattes av kommune
loven (lov om kommuner og fylkeskommuner 25. 
september 1992 nr. 107). Kommuneloven bygger 
på det prinsipp at kommunal kompetanse etter 
særlov, for eksempel plan- og bygningsloven, skal 
ligge til kommunestyret. Kommunestyrets over
ordnede stilling følger av kommuneloven § 6, som 
også bestemmer at kommunestyret har all avgjø
relseskompetanse med mindre annet følger av lov 
eller kommunestyrets delegasjonsvedtak. 

Før revisjonen av kommuneloven i 1992 hadde 
bygningsrådet en sentral stilling innen plan- og 
bygningslovgivningen. Ved lovrevisjonen ble byg
ningsrådet opphevet som særorgan, og plan- og 
bygningsloven legger ikke lenger kompetanse i 
byggesaker direkte til noe fast utvalg. For plansa

kene ble bygningsrådet erstattet av det faste utval
get for plansaker, jf. plan- og bygningsloven § 9-1. 
For byggesakene ble det ikke opprettet et tilsva
rende organ og kompetansen som etter loven lig
ger til «kommunen», tilligger dermed kommune
styret som kommunens øverste myndighet, jf. 
ovenfor. Kommunestyret er m.a.o. kommunens 
øverste bygningsmyndighet, men kan delegere 
sin myndighet, jf. kommuneloven § 6. 

Ved revisjonen av kommuneloven ble det 
bestemt at den enkelte kommune skal ha en stor 
grad av frihet til selv å bestemme den organisato
riske og administrative oppbygning, se kommune
loven § 10. Kommunestyret kan i medhold av 
denne bestemmelsen opprette et eget utvalg for 
byggesaker, og har en alminnelig adgang til å 
delegere sin myndighet til dette utvalget. Enkelte 
delegasjonsforbud følger av plan- og bygningslo
ven og kommuneloven. 

Ifølge kommuneloven § 23 nr. 4 kan både kom
munestyret og andre folkevalgte organer med 
kompetanse, delegere denne til administrasjonen 
(med mindre det foreligger delegasjonsforbud, jf. 
ovenfor). Den enkelte kommune er i medhold av 
plan- og bygningsloven § 10-1 forpliktet til å ha en 
administrasjon som er i stand til å behandle byg
gesakene på en forsvarlig måte. 

Kommunelovens system på dette punkt legges 
til grunn for Bygningslovutvalgets videre arbeid, 
og danner en premiss for lovforslaget som skal 
utarbeides. 

7.5.3 Sektorlovgivningen 

Plan- og bygningsloven har også berøringspunkter 
med ulike for valtningsrettslige sektorlover som 
forurensningsloven, friluftsloven, konsesjonslo
ven, jordlova, kulturminneloven mv. Forholdet til 
sektorlovene vil bli vurdert nærmere i delutred
ning II. Det vises for øvrig til pkt. 8.7 nedenfor. 

7.6 Innholdsmessig disponering 

Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven har 
gjennomgått flere delrevisjoner siden den fikk sin 
nåværende form i 1965.12 Det har imidlertid ikke 
tidligere vært foretatt noen helhetlig gjennom
gang, og loven fremstår som uoversiktlig og lite 
systematisk. 

En felles plan- og bygningslov kan gjøres mer 
oversiktlig og mer tilgjengelig for brukerne ved å 

11 NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging 
etter plan og bygningsloven s. 264. 12 Lov 18. juni 1965 nr 7. 
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inndele loven i deler. Hver del kan igjen inndeles i 
kapitler, som nummereres fortløpende gjennom 
hele loven. Dette er en struktur som benyttes ved 
større lover, for eksempel straffeprosessloven og 
tvangsfullbyrdelsesloven. Oppbygningen er syste
matisk, klar og oversiktlig, men bør forbeholdes 
meget omfattende lover der en slik grovinndeling 
er innholdsmessig naturlig, jf. pkt. 7.2 ovenfor. 

Loven foreslås delt i fire deler, som igjen inn-
deles i kapitler. I forslaget er de materielle og pro
sessuelle bestemmelsene i hovedsak plassert i del 
2 (plandelen) og del 3 (byggesaksdelen). Del 1 og 
4 kan betraktes som hjelpedeler med formålsbe
stemmelser, definisjoner, angivelse av personell 
kompetanse, regler for å sikre etterlevelse, gjen
nomføringsbestemmelser etc., se nedenfor under 
pkt. 7.7, samt senere i delutredning II. 

Planlovutvalget har i NOU 2003: 14 også fore
slått å inndele loven i deler, men i langt flere deler 
enn det som her foreslås. Eksempelvis er del II 
viet nasjonale hensyn og oppgaver i planleggin
gen, del III regional planlegging og del IV kom
munal planlegging. Antall kapitler i hver del varie
rer. Bygningslovutvalget har vurdert denne opp
byggingen av loven, men har kommet til at en 
lovstruktur med færre hoveddeler, er å foretrekke 
av hensyn til bruker vennlighet. 

Paragrafene kan nummereres fortløpende (§ 
1, § 2, § 3 osv.) eller kapittelvis med en kombina
sjon av kapittelnummer og paragraf (§ 1-1, § 1-2, § 
1-3 osv.). Bygningslovutvalget vil bygge sitt lovfor
slag på hva som er mest oversiktlig og bruker
vennlig, også på sikt etter eventuelle lovendrin
ger. Plan- og bygningsloven vil kunne bli en lov i 
kontinuerlig utvikling dersom Planlovutvalgets 
anbefaling om å nedsette en fast kommisjon for 
denne oppgaven13 blir gjennomført. Justisdepar
tementet har anført at fortløpende nummerering 
er mest vanlig og ved behov for senere lovendring 
gis nyinnskutte paragrafer et «bokstavnummer», 
for eksempel § 39a.14 Kapittelvis nummerering 
gjør det ikke uten videre lettere å føye til nye para
grafer på et senere tidspunkt. Man vil enkelt 
kunne føye til nye paragrafer til slutt i hvert enkelt 
kapittel, men i praksis vil det ofte være behov for å 
plassere nye bestemmelser et annet sted i det 
aktuelle kapitlet. Skal man unngå å endre numme
reringen av de etterfølgende paragrafene i kapit
let, vil man også her måtte benytte «bokstavnum

13 NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging 
etter plan- og bygningsloven II s 47. 

14 Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og for
skriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavde
ling s 61-62 og s 79. 

merering», for eksempel § 2-7 a. Ekstra kompli
sert blir det dersom man samtidig har behov for å 
skyte inn nye kapitler. Justisdepartementet har 
også trukket fram at det kan oppstå misforståelser 
når det refereres muntlig til paragrafer som er 
nummerert ved kombinasjonen av kapittel og 
paragrafnummer, dersom man ikke har lovteksten 
for hånden eller kjenner loven fra før. Justisdepar
tementets konklusjon er at kapittelvis nummere
ring bare bør over veies for store lover som dessu
ten har en markert kapittelinndeling. Dette gjel
der særlig hvis de enkelte brukerne av en lov i 
praksis bare vil forholde seg til ett eller noen få av 
kapitlene i loven. I slike tilfeller vil kapittelvis 
nummerering gjøre det lettere for brukerne å ori
entere seg i loven. Bygningslovutvalget mener 
dette sistnevnte hensyn gjør seg gjeldende her, og 
foreslår kapittelvis nummerering. Dette er også 
foreslått av Planlovutvalget i utkastet til ny plan
og bygningslov (plandelen). 

Vanligvis bør hver paragraf utstyres med en 
overskrift som kort forteller hva paragrafen hand
ler om, noe som gjør det enklere å finne frem i 
loven. Bygningslovutvalget vil søke å utforme 
slike veiledende overskrifter i lovforslaget. 

Særlig om del 3 Byggesaksdelen 

Et spørsmål som kan drøftes, og som det er av 
interesse å få høringsinstansenes syn på, er den 
nye strukturen i byggesaksdelen i det kommende 
lovforslagets del 3. Vil for eksempel en inndeling 
som tar utgangspunkt i ulike tiltak eller brukere, 
og som samler alle de paragrafer som gjelder for 
en type tiltak eller brukere i samme kapittel, 
fremme lovens tilgjengelighet og bruker vennlig
het? 

Man kan gruppere lovens tiltak på forskjellige 
måter. Nedenfor er det vist noen eksempler som 
tar utgangspunkt i dagens lov hva gjelder system. 
Eksemplene er først og fremst tenkt som en illus
trasjon på mulige prinsipper for strukturering av 
loven. Som uttalt andre steder i utredningen vil 
utvalget bl.a. vurdere et system med færre «spor», 
herunder å sløyfe meldingssystemet. 

Gruppering av lovens tiltak etter grad av komplek-
sitet/krav til saksbehandling/frister (typebestemt 
saksbehandling): 
– tiltak fritatt for melde- og søknadsplikt 
– meldepliktige tiltak 
– enkle tiltak 
– søknadspliktige tiltak 
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Gruppering etter grad av planavklaring: 
–	 tiltak som må ha forutgående planbehandling 
–	 tiltak som innebærer mindre vesentlige avvik 

fra plan 
–	 tiltak som er i overensstemmelse med plan 

Gruppering etter hvilket arbeid som skal utføres: 
–	 nybygging 
– tilbygging/påbygging 
– ombygging 
–	 vedlikehold 
–	 riving 

Gruppering etter størrelsen på det som bygges, 
for eksempel: 
–	 enkeltstående, småbygging 
–	 feltutbygging 

Gruppering etter formål/karakter, for eksempel: 
– boliger  
–	 næring (kontorer, forretninger) 
–	 landbruk-, natur- og friluftsområder 

Man kan på samme måte foreta grupperinger av 
lovens ulike brukere, for eksempel: 
–	 etter hvor ofte de bygger/hvor profesjonelle de 

er 
–	 engangsbyggere 
–	 flergangsbyggere 

Gruppering etter hvilke interesser de bygger for, 
for eksempel: 
– private 
– offentlige  

Gruppering etter hvilken «rolle» de har i saken/ 
på hvilken måte de blir berørt, for eksempel: 
–	 tiltakshavere 
–	 naboer/gjenboere 
–	 allmennheten/samfunnet 

Dersom man skal strukturere loven etter tiltak eller 
brukere som skissert ovenfor, er spørsmålet hvil
ken inndeling som er mest hensiktsmessig. Målet 
må være at de fleste eller alle bestemmelser som 
gjelder for én type tiltak eller én bestemt bruker
gruppe, er å finne på ett sted i loven. Dersom loven 
skal ha egne kapitler for grupper av tiltak eller bru
kere, er det i tillegg naturlig å tilstrebe at gruppene 
har individuelle fellestrekk som er klare og som 
skiller seg fra fellestrekkene for de andre gruppene. 

Med utgangspunkt i de ovennevnte grupperin
gene av tiltak/brukere, og med utgangspunkt i 
gjeldende (prosessuelle og materielle) bestem

melser, mener utvalget at det ikke er så mange 
særtrekk å finne for de ulike gruppene. De fleste 
bestemmelsene i loven gjelder for de fleste typer 
tiltak og brukere. Noen forskjeller er det imidler
tid mulig å gripe fatt i. I et forsøk på å gi en nær
mere redegjørelse for en inndeling etter noen av 
tiltaks- og brukergruppene nevnt ovenfor, kan 
man inndele tiltakene etter a) grad av kompleksi
tet og b) grad av planavklaring. 

Ad a) Kompleksitet. Etter gjeldende lov er det 
en viss ulikhet i kravene til saksbehandling og 
kontroll av tiltak ettersom hvor omfattende eller 
komplekse de er. Dette gjør seg utslag i at noen 
tiltak er fritatt for melde- og søknadsplikt, noen er 
meldepliktige og noen er søknadspliktige. Dette 
kan markeres tydeligere i loven, f.eks. gjennom: 
–	 eget kapittel om tiltak som er fritatt (vilkår for 

fritak mv.) 
–	 eget kapittel om meldepliktige tiltak (som for

klarer hva meldeplikt innebærer, hvilke tiltak 
som kan meldes, saksbehandlingsregler, mv.), 

–	 eget kapittel om enkle tiltak (som forklarer hva 
enkle tiltak innebærer osv.) 

–	 eget kapittel om søknadspliktige tiltak (som 
forklarer hva søknadsplikt innebærer osv.) 
Dette kapittelet vil bli meget omfattende og 
kan med fordel underdeles, f.eks. etter hvilken 
type arbeid som skal utføres. 

Innvendingen mot denne inndelingen er at de 
samme materielle reglene stort sett gjelder for 
alle tiltak uansett kompleksitet. Kapitlene vil såle
des ikke bli særegne, men inneholde mange 
bestemmelser som må gjentas fra kapittel til kapit
tel. Dette er i seg selv uheldig fordi det vil kunne 
føre til at lovteksten blir omfattende og av den 
grunn uoversiktlig. 

Ad b) Planavklaring. En variant, eller i forlen
gelsen av en inndeling etter kompleksitet, er en 
inndeling etter i hvilken grad tiltaket er planav
klart. Man kan tenke seg: 
–	 eget kapittel som tar for seg nye tiltak som må 

planbehandles før de byggesaksbehandles 
(eventuelt parallell behandling, jf. Planlovutval
gets forslag til § 12-4 femte ledd) 

–	 eget kapittel for tiltak med mindre vesentlige 
avvik fra plan (inneholdende bestemmelser om 
dispensasjon og mindre vesentlige regule
ringsendringer) 

–	 eget kapittel for tiltak i samsvar med eksiste
rende detaljert plan (kan gi grunnlag for en 
enklere prosess og behov for færre materielle 
bestemmelser fordi disse allerede finnes i pla
nen) 
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–	 eget kapittel for tiltak i områder med kun 
meget grovmasket plan eller i uregulerte 
områder (stort behov for materielle bestem
melser) 

En innvending mot denne inndelingsmåten er at 
brukeren ikke uten videre vet hvilket kapittel tilta
ket faller inn under. De fleste brukere vil ha behov 
for veiledning knyttet til om tiltaket faller i den 
ene eller andre kategorien. 

En inndeling av brukere etter a) hvor profesjo
nelle de er og b) etter interesser de bygger for, 
kan skisseres slik: 

Ad a) Profesjonalitet. Slik det er i dag er lovens 
krav langt på vei de samme enten man er 
engangsbygger eller profesjonell entreprenør, 
enten man bygger et offentlig eller privat bygg, 
enten man bygger bolig eller industri, osv. Sett fra 
et likhetssynspunkt er dette kanskje riktig. Likele
des er det riktig dersom man av hensyn til helse, 
miljø, sikkerhet, kvalitet osv. mener at kravene må 
være de samme. Spørsmålet er imidlertid om det 
kunne være grunnlag for å differensiere i loven 
(skreddersy) i større grad ettersom hvilke bru
kere man har å gjøre med, for eksempel gjennom 
ytterligere forenkling av både prosessuelle og 
materielle krav når det gjelder utvalgte brukere. 

Som utgangspunkt kunne det være grunn til å 
tro at man kan ha større tillit til kvaliteten hos 
store profesjonelle aktører enn hos mindre profe
sjonelle som bare har med én eller få byggesaker 
å gjøre. Dette kunne således begrunne ulike krav 
til f.eks. søknadsdokumentasjon, kontroll mv., og 
gi grunnlag for en lovstruktur basert på ulike 
regler etter grad av profesjonalitet. Erfaringer hos 
dem som jobber med tilsyn i kommunene bekref
ter at det er store kvalitetsforskjeller mellom aktø
rene. Det er imidlertid ikke entydig at de store og 
antatt profesjonelle gjør den beste jobben. Et 
skille basert på størrelse, hvor ofte man bygger 
osv. vil dermed ikke «treffe» riktig. Tvert i mot vil 
det kunne virke demotiverende for mindre fore
tak som gjør en god jobb. 

Ad b) Interesser. I dagens regelverk skilles 
det mellom private og offentlige tiltakshavere når 
det gjelder bl.a. bygging av vei, jf. forskrift om 
saksbehandling og kontroll § 7, hvor offentlige 
veianlegg der Statens vegvesen som tiltakshaver 
er fritatt for å bli behandlet etter lovens regler om 
saksbehandling, ansvar og kontroll. Det er flere 
eksempler i saksbehandlingsforskriften § 7, og 
man kunne tenke seg dette utvidet til å gjelde alle 
tiltak som bygges for det offentlige/allmennhe-
ten, f.eks. skoler, sykehus og barnehager. 

En del av bakgrunnen for unntaket i saksbe
handlingsforskriften § 7 er at lignende eller tilsva
rende krav som stilles i plan- og bygningsloven 
blir ivaretatt gjennom særskilt lovgivning for det 
aktuelle tiltaket. Dermed unngås dobbeltbehand
ling. Dette er imidlertid ikke tilfelle for bygnin
gene i ovennevnte eksempel, da det i dag ikke fin
nes særskilte bestemmelser for disse tiltakene 
som overlapper de forhold som plan- og bygnings
loven regulerer. 

Et argument som kunne tale for forenklede 
regler for offentlige tiltak er at det offentlige har 
et spesielt ansvar for å gå foran med et godt 
eksempel når det gjelder bl.a. kvalitet. Man bør 
således kunne ha tillit til at en offentlig tiltaksha
ver både har kompetanse og ansvarsfølelse som 
gjør det unødvendig med like strenge regler som 
for en privat tiltakshaver. 

I tillegg til at et slikt forslag ville kunne 
komme i strid med likhetsprinsippet, er innven
dingen også her at det ikke er et mønster som 
tyder på at offentlige tiltakshavere holder en høy
ere standard hva gjelder kompetanse og kvalitet 
enn private. Dessuten er det etter hvert flytende 
grenser mellom private og offentlige aktører og 
tiltak. 

Som en oppsummering må det kunne konsta
teres at det er vanskelig å finne fram til menings
fylte grupperinger av lovens tiltak og brukere. 
Dersom man klarer å finne fram til slike, er det 
vanskelig å få til en inndeling med særegne regler 
for ulike tiltak eller brukere. Det vil også kunne 
føre til en omfattende lovtekst. En inndeling som i 
noen grad gjenspeiler tiltakenes kompleksitet 
(typebestemt saksbehandling) framstår likevel 
som hensiktsmessig og gjenfinnes nedenfor i pkt. 
7.7. 

7.7	 Skisse til struktur for ny, felles plan- 
og bygningslov 

Med forbehold om at det ved høringen eller ved 
utarbeidelse av lovforslaget i delutredning II viser 
seg å være tungtveiende hensyn som tilsier en 
annen lovstruktur, foreslås følgende skisse til 
struktur for ny, felles plan- og bygningslov. 

Første del: Plan- og bygningslovens alminnelige del 

Kap 1 Alminnelige/innledende bestemmelser 

Her kan det som er felles for plan- og byggesaks
delen inntas, herunder: 



101 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning	 Kapittel 7 

– lovens formål 
– lovens virkeområde, saklig og geografisk 
– hovedtrekkene i plansystemet 
– hovedtrekkene i byggesaksbehandlingen 
– forholdet til for valtningsloven og klage 

Kap 2 Plan- og bygningsmyndigheter 

Plan- og bygningsmyndighetene kan presenteres 
her, eventuelt separat i del 2 og 3. 

Dette er langt på vei i overensstemmelse med 
Planlovutvalgets forslag til kapittel 1 og 2 i ny 
plan- og bygningslov. Denne delen av loven kan 
også suppleres med definisjoner, bestemmelser 
om samarbeidsplikt med andre offentlige myndig
heter etc. 

Annen del: Om planer 

Planleggingsdelen av lovforslaget er ivaretatt av 
Planlovutvalget.15 Bygningslovutvalgets forslag 
går bare på systematikken, jf. ovenfor under pkt. 
7.6. 

15	 NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging 
etter plan- og bygningsloven II. 

Tredje del: Om bygninger m.v. 

Byggesaksdelen kan for eksempel innledes med 
kapitler for hver kategori/sakstype med de saks
behandlingsregler som gjelder for vedkommende 
sakstype. Deretter kan tematiske kapitler med de 
ulike materielle bestemmelsene som er uavhen
gig av sakstype komme. Denne delen kan avslut
tes med et eller flere kapitler inneholdende almin
nelige regler/fellesbestemmelser. For eksempel 
kan en dispensasjonsbestemmelse for byggesaks
delen stå her. 

Fjerde del: Avsluttende bestemmelser 
(gjennomføring og håndheving) 

Denne delen vil kunne omfatte regler som er fel
les for både plan- og byggesaksdelen, blant annet: 
– ekspropriasjon 
– innløsning 
– skjønn 
– utbyggingsavtaler 
– sanksjoner 
– straff 
– ikraftsetting og overgangsbestemmelser 
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Kapittel 8 

Utvalgets prinsipielle vurderinger av enkelte hovedspørsmål 

8.1	 Rollefordeling 
bygningsmyndigheter/utbyggere 
– tilsyn og kontroll 

I utvalgets mandat er følgende angitt som grunn
lag for arbeidet med rollefordeling: 

«Rollefordelingen mellom bygningsmyndighe
tene og utbyggerne. Utvalget bør vurdere og 
komme med konkrete forslag til hva det offent
liges rolle i byggesaker bør være, hvilke opp
lysninger og hvilke forhold som er nødvendig 
for bygningsmyndighetene å vurdere. Erfarin
ger med overgang fra kontroll til tilsyn, samt 
tilsvarende diskusjoner på andre sektorer, vil 
kunne være viktige grunnlag.» 

Erfaringsmateriale og opplysninger som er inn
hentet, viser at det knytter seg problemer/uklar-
heter til spesielle deler av dagens regelverk når 
det gjelder roller og ansvarsfordeling. 

I et effektiviseringsperspektiv er dette nega
tivt. Det samme gjelder i forhold til det helt avgjø
rende aspektet; kvalitet på det som bygges. Forut
beregneligheten vil også bli dårligere i et system 
som ikke har en optimal rollefordeling, og der det 
i tillegg er uklarheter knyttet til denne fordelin
gen. 

Dagens system overlater et stort ansvar til de 
private aktører i byggesaken. Denne rollefordelin
gen kan bare fungere hvis både kommunen og 
den private part er klar over hva de har ansvar for 
i prosessen og hva dette ansvaret innebærer. I til
legg må aktørene faktisk innrette seg etter det 
regelverket som til enhver tid gjelder. 

Utvalget har kommet til at det særlig er forde
ling av oppgaver i forhold til kontroll- og tilsyns
funksjonene som ikke fungerer etter hensikten. 
Man bør se på hvordan man kan stimulere til økt 
etterlevelse av regelverket. Det gjelder på alle 
nivåer, og for alle aktører. 

8.1.1 Oppgavefordeling i dagens lov 
– kort om kommunens oppgaver 
i saksbehandlingen 

Plan- og bygningsmyndighetene har som oppgave 
å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen 
overholdes. Dette følger av plan- og bygningslo
ven § 10-1. Kommunen har en særlig plikt til å 
føre kontroll når nye tiltak skal gjennomføres. 
Søknadspliktige tiltak må ikke settes i gang før 
kommunen har gitt tillatelse. Før tillatelse gis skal 
kommunen, ut fra de opplysninger som gis i søk
naden, påse at nødvendig kontroll blir utført for at 
tiltaket ikke vil stride mot plan- og bygningslov
givningen, jf. plan- og bygningsloven § 95 nr. 2. 
Dette innebærer at det må gjennomføres en byg
gesaksbehandling som fører fram til et vedtak. 
Herunder har bygningsmyndighetene et særlig 
ansvar for å kontrollere tiltaket mot plangrunnla
get, i forhold til omgivelsene, byggegrunnen og 
miljøforhold, den ubebygde del av tomta og påse 
at nødvendige tekniske anlegg er sikret. En annen 
hovedoppgave for bygningsmyndighetene er å 
sikre at tiltaket har de nødvendige tillatelser fra 
andre myndigheter. 

I tillegg til denne kontroll av ytre forhold som 
umiddelbart påligger kommunene, kommer kon
trollen med selve byggverket, særlig i forhold til 
kravene i teknisk forskrift (TEK). Ved lovendrin
gen i 1995 ble hovedansvaret for denne kontrollen 
lagt på tiltakshavers fagkyndige kontraktsmed
hjelpere, som han plikter å la seg bistå av. Byg
ningsmyndighetenes oppgave er her å definere 
den kontroll som skal gjennomføres, og se til at 
denne kontrollen er gjennomført. Men bygnings
myndighetene har rett til også selv å gjennomføre 
kontroll. 

Bygningsmyndighetenes kontroll i søknadsfa
sen består i å kontrollere om riktige forutsetnin
ger for prosjekteringen er lagt til grunn. Når det 
gjelder kontrollen av de mer detaljerte tekniske 
rammebetingelser, er hovedansvaret lagt på til
takshaverens fagkyndige medhjelpere. Bygnings
myndighetens oppgave er å påse at det vil bli fore
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tatt nødvendig kontroll, jf. plan- og bygningsloven 
§ 97 nr. 2 og forskrift om saksbehandling og kon
troll (SAK) § 20. 

Ved lovendringen vedtatt i 1995 ble bygnings
myndighetenes kontrolloppgaver i utførelsesfa
sen radikalt endret. Ytterligere endringer er nylig 
gjort gjennom vedtagelsen av den nye forskrift 
om saksbehandling og kontroll i byggesaker 24. 
juni 2003. 

8.1.2	 Tilsyn og kontroll etter 
byggesaksreformen vedtatt i 1995 
– bakgrunn og utvikling 

Ot.prp. nr. 39 (1993-94) beskriver det nye prinsip
pet for kontroll med byggearbeid. Etter dagjel
dende lov hadde kommunen oppgaven med å kon
trollere prosjektering og utførelse av byggetiltak, 
mens den tidligere lovbestemte plikten til å ha en 
egen bygningskontroll allerede var fjernet. 
Mange kommuner hadde derved allerede bygget 
ned sin bygningskontroll, og det var enighet om 
at kontrollordningen fungerte dårlig, særlig i utfø
relsesfasen. Det var også store variasjoner fra 
kommune til kommune. 

Målet med lovendringen i 1995 var å videre
føre det pågående arbeidet med forenkling og 
effektivisering av byggesaksprosessen, og samti
dig heve kvaliteten på bygg og redusere de omfat
tende byggskadene i Norge. Man ønsket en mest 
mulig rasjonell byggesaksprosess og samtidig rik
tig kvalitet på resultatet. Kvalitetssikring beskri
ves som mål også for den offentlige bygge
saksprosessen. Et av virkemidlene for å nå målet 
om bedre kvalitet var ifølge lovforarbeidene å inn
skjerpe kontrollen, men samtidig overføre den til 
utbyggersiden, både for prosjektering og for utfø
relse. 

Lovendringen i 1995 innebar at det ble utarbei
det et sett av regler hvor byggetiltaket først klassi
fiseres i tiltaksklasse 1, 2 eller 3, avhenging av 
vanskelighetsgrad og konsekvenser av mulige feil 
for helse, miljø og sikkerhet. Hele byggesakspro
sessen – fra søknad til ferdigattest – skal være 
belagt med ansvar lagt til faglig kvalifiserte fore
tak. Ansvars- og kontrollkrav for tiltaket er tilpas
set tiltaksklassen, slik at jo mer komplisert tiltak, 
desto strengere krav til foretakets faglige kvalifi
kasjoner for å få ansvarsrett og til kontrollen. Kon
trollen kan enten utføres ved egenkontroll (hvor 
foretaket kontrollerer sin egen prosjektering eller 
utførelse) eller ved uavhengig kontroll (som gjø
res av et annet kvalifisert foretak enn det som pro
sjekterer eller utfører). 

Loven ga anvisning på en ny rollefordeling 
mellom det offentlige og utbyggersiden, ved at 
ansvaret for kontroll av prosjektering og utførelse 
er lagt til kvalifiserte foretak som gis ansvarsrett 
av kommunen. (Sentral godkjenning gis av Sta
tens bygningstekniske etat). Kontrollen skal 
foregå etter en kontrollplan. Kommunens opp
gave består i hovedsak av å kontrollere søknaden 
i forhold til gjeldende arealplaner, omgivelser, 
grunnforhold, utseende, planløsning mv. (tiltakets 
ytre rammer), mens detaljerte tekniske løsninger 
kontrolleres av kvalifiserte foretak. Lovforarbei
dene understreker imidlertid at kommunen skulle 
kunne ta stikkprøver under hele prosessen. 

Søknad om tillatelse til tiltak innbærer i hoved
sak tre oppgaver for kommunen: Godkjenning av 
selve tiltaket, vurdering av kontrollplan og tilde-
ling av ansvarsrett til foretak for søknad, prosjek
tering, utførelse og kontroll. 

Ot.prp. nr. 39 (1993-94) viser til kommunens 
generelle plikt til å føre tilsyn med at plandelen og 
bygningslovgivningen følges, slik det fremgår av 
plan- og bygningsloven § 10-1. Dette er en bestem
melse som gjelder både i forhold til plan- og bygge
saksdelen. Kommunens oppgave etter lovendrin
gene i 1995 omtales i lovforarbeidene som tilsyn, 
der begrepet beskrives som «å for visse seg om at 
nødvendig dokumentasjon foreligger og at innhol
det vedrørende søknadsbehandlingens trinn 1 til
fredsstiller de offentlige kravene». Grunnlaget for 
tilsynet skulle være kontrollplanen, som er «en for
pliktende erklæring for den kontroll som forutset
tes gjennomført.» Ot.prp. nr. 39 understreker 
ansvarsfordelingen mellom offentlig bygningsmyn
dighet og private utbyggere ved «… det offentlige 
har et tilsyn med lovområdet, men skal ikke påta 
seg ansvar for utøvelsen av kontroll. Ansvar for utfø
relsen blir dessuten plassert direkte hos den utø
vende. Kommunens ansvar blir altså mer avgrenset 
enn i dag, men med et klarere krav om å påse (gjen
nom dokumentasjon i søknadsbehandlingen) at 
utbyggersiden har klare løsninger for ivaretakelse 
av kravene.» 

I heftet «De nye byggereglene» fra Norges 
byggforskningsinstitutt (1996), beskrives blant 
annet kommunens nye oppgaver og rolle. Heftet er 
utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regional
departementet og Statens bygningstekniske etat. 
Her fokuseres det på tilsyn, og på at dette både kre
ver en annen vektlegging i arbeidet med byggesa
kene og innsikt i nye fagområder, så som sam
funnskunnskap, jus og organisatoriske spørsmål. 

I Rundskriv H-12/97 fra Kommunaldeparte
mentet, redegjøres det for de nye reglene om 
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ansvar og kontroll. Det vises her til at kommunen 
nå har fått en ny rolle og oppgave, fra å være kon
trollorgan til å skulle drive tilsyn, uten at dette 
konkretiseres nærmere. 

Kommunaldepartementet igangsatte et veiled
ningsprogram via fylkesmannsembetene som del-
vis knyttet til seg eksterne ressurspersoner, og 
gjennomførte opplæring i kommunene. 

Fylkesmennene har et noe annet ansvars
område i forhold til plan- og bygningsloven enn 
det kommunene har. Deler av loven er klageorga
net så å si aldri i befatning med, og opplæringen i 
forhold til tilsyn og kontroll foregikk på et overfla
disk nivå eller ble ikke berørt. Det ble derved i 
praksis overlatt til utbyggerne og kommunene 
selv å utforme innholdet i de nye rollene. 

Lovendringen bød på store utfordringer for 
kommunene, og for de fleste trådte lovendringen i 
kraft uten at det ble gjort endringer i saksbehand
lerkompetansen. Det antas at svært få kommuner 
fulgte oppfordringen i «De nye byggereglene» om 
å skaffe ny fagkompetanse. En stor utfordring lå i 
å gjennomføre rolleendringen, og kanskje særlig i 
å avvikle den inntil da gjeldende måte å behandle 
byggesaker på i søknads- og gjennomføringsfa
sen. Saksbehandlere med samme fagbakgrunn, 
kompetanse og erfaring som før, skulle nå utføre 
kommunal saksbehandling på en helt ny måte. 
Dette stilte store krav til den enkelte og til kom
munen som sådan, og både avlærings- og opplæ
ringsbehovet var stort. Samtidig uttr ykte mange 
saksbehandlere stor skepsis til om det nye syste
met ville føre til målet om bedre kvalitet. Man 
hadde til dels liten tro på at utbyggersiden ville 
mestre sin nye rolle. Mens det ble stilt konkrete 
krav til faglig utdanning og praksis på utbyggersi
den, stiller loven ingen tilsvarende krav til kom
munens kompetanse. 

Tilsvarende skepsis kom til uttrykk fra utbyg
gersiden, hvor enkelte mente at alle vurderinger 
nå var overlatt til dem. Utbyggersiden var dels av 
den oppfatning at kommunen skulle legge deres 
godkjenninger og kvalifikasjoner til grunn, og 
ikke overprøve deres arbeid med prosjektering og 
utførelse. Det ble hevdet at loven nå var slik å for
stå at en sentral godkjenning av foretak, for 
eksempel innen bygningsutforming, innebar at 
kommunen ikke kunne avslå et tiltak med hjem
mel i skjønnhetsparagrafen, så lenge det var pro
sjektert av et godkjent foretak. Kommunikasjonen 
mellom offentlig og privat side i byggesaksbe
handlingen var til dels vanskelig, og mye av disku
sjonen handlet om hvem som hadde forstått syste

met og hvordan man skulle få den annen part til å 
innrette seg bedre etter lovens system. 

Problemene i startfasen skyldtes i stor grad 
uklarheter i rollene for både kommunen og utbyg
gerne. Det var sannsynligvis vanskelig for kom
munene å se grensen for sitt engasjement i 
sakene i det kommunen har all myndighet etter 
loven, og skal være aktiv i forhold til «tiltakets 
ytre rammer». Samtidig skal kommunen unngå å 
havne i en situasjon hvor den faktisk prosjekterer 
eller kontrollerer i utbyggers sted. 

Det er liten tvil om at begge parter i startfasen 
var i villrede om sine oppgaver og sin rolle, og at 
fagdepartementet nok hadde en vanskelig opp
gave med å formidle konkret hva lovendringen 
innebar i praksis. Kommunen ble tillagt en positiv 
godkjenningsoppgave hvor det måtte tas konkret 
standpunkt til tiltaket, kontrollopplegget og til om 
det skal tildeles ansvarsrett. Grensesnittet mellom 
godkjenning, kontroll og tilsyn kunne være van
skelig å se, og det krevde en bevisst holdning hos 
den enkelte saksbehandler og hos kommunen 
som sådan. 

Bygningslovutvalget ser at begge sider har 
gjort bestrebelser for å komme fram til en bedre 
og felles forståelse av hvordan tingene skal for
stås. Dette har vært en lang prosess, og arbeidet 
er enda ikke fullført. Utvalget har registrert at det 
er store forskjeller i hvordan loven praktiseres fra 
kommune til kommune. Ofte er det saksbehand
lers fag- og erfaringsbakgrunn som avgjør hvor
dan regelverket forstås. 

Det er to punkter i prosessen som spesielt har 
vært trukket frem som problematiske for både 
utbyggerne og kommunen. Dette er kravet til inn
holdet i en kontrollplan og hva som ligger i til
synsbegrepet. 

Kontrollplanen ble tidlig presentert som selve 
nøkkelen til å nå målet om bedre kvalitet, og som 
kommunens beste hjelpemiddel for å påse at tilta
ket tilfredsstiller krav i lovgivningen. I praksis 
viste det seg å være vanskelig å oppnå dette. Kon
trollplanen framsto ikke som det entydige kom
munikasjonsmiddel som det ble omtalt som. Fra 
utbyggersiden blir det ofte sagt at kontrollplan er 
noe man utarbeider fordi man må ha det for å få 
vedtak om tillatelse, men at den for øvrig ikke har 
noen praktisk funksjon. Forklaringen på dette er 
at man arbeider etter andre metoder enn det kon
trollplanen viser, nemlig foretakets eget kvalitets
sikringssystem, som også må være på plass. For 
kommunene kan det derfor ha vært vanskelig å få 
et fornuftig forhold til det å skulle godkjenne kon
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trollplaner, og å finne nivået på kravet til godkjen
ning. 

Det var neppe mange kommuner som hadde 
en god nok forståelse av den nye tilsynsoppgaven 
som skulle utføres fra 1997, da lovendringene 
trådte i kraft. Lovendringene var omfattende, og 
kommunene konsentrerte tilpasningen til de 
deler som gjaldt saksbehandlingen og det å treffe 
vedtak. Tilsyn med foretakenes systemer var ikke 
en prioritert oppgave, i den grad den overhodet 
var regnet som en del av byggesaksbehandlingen. 
Tilsynet var i praksis begrenset til dokument- og 
byggeplasskontroll, og fordi både kommunen og 
utbyggerne slet med forståelsen av loven, fore
gikk mye som før lovendringen. 

Senere erfaring viser også at tilsynsoppgaven 
må vike for den løpende saksbehandling, med 
strenge krav til kort saksbehandlingstid. Tilsyns
oppgaven blir lett salderingsposten for en saksbe
handler som til enhver tid har liggende ubehand
lede byggesøknader. Dette stemmer for så vidt 
med erfaring fra tilsvarende situasjoner: Det som 
ikke er obligatorisk må vike for de løpende oppga
vene. Selv om det å drive tilsyn med at plan- og byg
ningslovgivningen følges er en kommunal opp
gave, oppfattes den ikke like forpliktende som for 
eksempel det å avgjøre søknader. Man blir ikke 
resultatmålt på samme måte med tilsynsarbeidet. 
Det må videre antas at brukerne som venter på 
vedtak, vil ha liten forståelse dersom den løpende 
saksbehandling måtte vike for tilsynsarbeidet. 

Erfaringene så langt viser at tilsynsarbeid kre
ver kunnskap, innsikt og tid. Dessuten må tilsyns
arbeidet systematiseres og styres. Det er derfor 
sannsynligvis ikke mulig å gjennomføre tilsyns
oppgaven uten at kommunen setter av ressurser 
til opplæring, og skaffer medarbeidere med riktig 
fagbakgrunn. Dessuten bør tilsynsarbeid være en 
egen arbeidsoppgave som ikke konkurrerer med 
andre oppgaver, men som utføres i for eksempel 
egen tilsynsgruppe/-enhet. 

En annen faktor som har betydning for gjen
nomføring av tilsynsoppgaven er finansieringen. 
Plan- og bygningsloven § 109 gir kommunen 
hjemmel til å kreve gebyr for «behandling av søk
nad… og for andre arbeid som det etter denne lov, 
forskrift eller vedtekt påhviler kommunen å 
gjøre…». Gebyrenes størrelse og dekningsgrad 
varierer fra kommune til kommune, men det 
antas at samtlige kommuner tar noe gebyr for sitt 
arbeid etter loven. Det er generelt uklart hvor 
langt adgangen til å kreve gebyr fra brukerne går, 
og om det for eksempel har vært meningen at 
kommunens tilsynsarbeid også skal gebyrfinansi

eres. Lovgrunnlaget oppfattes som uklart på dette 
punkt, noe utvalget vil søke å avbøte. 

8.1.3	 Foreløpig evaluering av 
byggesaksreformen vedtatt i 1995 fra 
Norges byggforskningsinstitutt (NBI) 

Det pågår et betydelig evalueringsarbeid gjennom 
et eget evalueringsprogram som gjennomføres av 
Norges forskningsråd. Evalueringsprogrammet 
løper over en 5-års periode, og vil ta for seg en 
rekke ulike sider ved byggesaksreformen vedtatt 
i 1995, og følgene av denne. Resultatet vil først 
foreligge høsten 2004. Dette evalueringsprogram
met vil kanskje være den viktigste kilde til kunn
skap om effektene av byggesaksreformen sett 
over tid. 

Utvalget har bedt Norges byggforskningsinsti
tutt, som har ansvaret for flere av prosjektene i 
programmet, om å utarbeide en foreløpig rapport 
som oppsummerer tre av prosjektene med spesi
ell relevans for utvalget. Dette arbeidet ble slutt
ført vinteren 2003. 

Når det gjelder rollefordelingen mellom pri
vate og offentlige aktører i byggesakene, kan de 
foreløpige resultatene oppsummeres under føl
gende hovedoverskrifter: 
1. Kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 
2. Foretakenes kontroll 
3. Nye roller og styring i byggeprosessen 

Ad punkt 1 

Plan- og bygningsloven § 10-1 pålegger kommu
nen å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgiv
ningen holdes. Plan- og bygningsloven § 97 gir 
kommunen adgang til å inspisere tiltaket og 
sjekke at kontrollplanen følges. Det har imidlertid 
vært stor usikkerhet kommunene mellom om hva 
tilsynet skulle innebære, og hvordan det skal 
gjennomføres. 

Det kommunale tilsynet behandles direkte i 
den forrige veiledningen til saksbehandlingsfor
skriften § 29. Det fremgår av denne at kommu
nens tilsyn består av tre deler; tilsyn med prosjek
tering, tilsyn med utførelsen og tilsyn med foreta
kenes systemer. Det at kommunen fører tilsyn 
kan forstås dit hen at kommunen skal gjennom
føre alle disse tre aktivitetene. Dette er muligens 
årsaken til at kommunene oppfatter tilsyn som en 
omfattende oppgave. Denne forståelsen av tilsyns
begrepet kan lett stå i veien når kommunene skal 
fortelle om egne forsøk på å utvikle og gjennom
føre kontrollaktiviteter. 
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Omfanget av tilsyn med prosjektering synes å 
være svært lite. I forhold til samlet volum synes 
det hovedsakelig å være på sporadisk basis, selv 
om noen kommuner også legger vekt på erfaring 
med bestemte foretak over tid. 

Omfang og innhold av kontroll på byggeplas
sene varierer. NBI rapporterer om at det i en kom
mune gjennomføres tilsyn på byggeplass i ca. 10 % 
av byggesakene. For de tilsyn man har sett nær
mere på, har hovedfokus vært å finne områder 
som ikke var dekket av ansvar. Fra en kommune 
med noe tilsynserfaring, pekes det på at det ikke 
er egenkontrollen etter sjekklistene som sikrer 
god kvalitet på bygget, men derimot god kompe
tanse hos utøverne. 

Det er ikke uvanlig at man ved tilsyn finner 
prosjekteringsområder som ikke er belagt med 
ansvar. Som eksempel kan nevnes bruk av «hus
konsulenter», uten selvstendig ansvarsrett innen
for konstruksjonsteknikk. 

De som har fått utført tilsyn, synes at dette var 
nyttig. De som ikke har fått utført tilsyn, ser fram 
til at kommunen kommer på byggeplassen. Kom
munene må på grunn av ressurssituasjonen, prio
ritere strengt. Dette fører til at flere kommuner 
velger å foreta uanmeldt besøk der de har mis
tanke om at ikke alt er i orden, framfor å utøve til
syn etter revisjonsmetodikk eller av pedagogiske 
årsaker. 

Ad punkt 2 

Det er klar forskjell på kontroll når det gjelder 
prosjektering og utførelse. I utførelsesleddet vil 
kontroll som regel være basert på at det er over
ensstemmelse mellom en tegning eller en målbar 
kravspesifikasjon og den konkrete utførelsen. I 
prosjekteringsleddet vil kontroll ofte være basert 
på at det skjer en fortolkning og skjønnsmessig 
vurdering av kvalitative (funksjons-) krav, og at 
disse resulterer i beskrivelse eller tegning. Opp
fyllelse av myndighetskrav vil være ansett som en 
del av den prosjekterendes kjernekompetanse, og 
ikke noe som enkelt kan måles mot en størrelse 
angitt i en sjekkliste. 

Undersøkelsen viser at alle de prosjekterende 
har et kvalitetssikringssystem. Det er imidlertid 
svært forskjellig hvilket forhold man har til dette 
systemet. Et flertall av arkitektforetakene i under
søkelsen benytter MAKS1 som utgangspunkt for 

1 MAKS er en Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem 
utarbeidet av NPA. Første utgave kom i 1998 og  bygget på 
forgjengeren AKS fra 1994, som igjen bygger på Byggforsk 
sitt kvalitetssystem Bygg og Anlegg fra 1994. 

sine kvalitetssystem. De rådgivende ingeniørene 
har lenge drevet kvalitetsutviklingsarbeid i virk
somheten. Flere av disse har tidlig etablert eget 
kvalitetssikringssystem. Tilnærmet alle foretak 
bruker tekniske forskrifter (TEK) som hoved
grunnlag ved utforming av sjekklister. Et foretak 
bruker noe de kaller mentale sjekklister, basert 
på intuisjon. 

De aller fleste bruker generelle modeller for 
utforming av kontrollplaner. Flere benytter kon
trollplan som er temmelig lik for alle prosjekter, 
men forholder seg i liten grad til kontrollplanen 
som reelt hjelpemiddel. At kontrollplanen er løs
revet fra eget kontrollarbeid, finner vi eksempel 
på hos flere. For de som arbeidet aktivt med kvali
tetssikring var det viktig å forebygge egne feil, 
både av hensyn til økonomi og renommé. Sikker
het ble også framhevet som et viktig motiv for 
denne gruppen av aktører. 

Flere foretak etterlyser kommunalt tilsyn. De 
ønsker krav, kontroll og tilbakemelding på det 
kontrollarbeidet de utfører. Mange mener at kom
munen bør bruke mer tid på gjennomgang av 
kontrolldokumentasjon og -planer. I dag oppfatter 
foretakene dette som et rent pliktløp, uten reell 
nytte. 

Det vanlige er at prosjektering og utførelse 
foregår parallelt. Dette fører til tidsnød i kontroll
arbeidet. Mange av de prosjekterende arbeider 
systematisk med eget kontrollarbeid, men er ofte 
sterkt presset på tid og levering. Kontrollarbeidet 
blir gjort, men noen ganger først etter at prosjek
teringsmaterialet er levert. De prosjekterende er 
på samme måte presset til å levere kontrollerklæ
ringer til kommunen for arbeid som dels ikke er 
gjort, dels ikke er kontrollert. Dette for ikke å for
sinke byggeprosessen. Mellom levering og ved
tak vil det være en viss behandlingstid, hvor altså 
det reelle bringes i pakt med det formelle. 

Undersøkelsen viser at entreprenørene benyt
ter sjekklister i stor utstrekning. 

Totalentreprenørene styrer i stor grad sine 
underentreprenørers utforming og bruk av sjekk
lister. Kun en totalentreprenør i undersøkelsen vil 
i liten grad ha sjekklister fra sine underentrepre
nører. Flere utarbeider spesifikke kontrollplaner 
og sjekklister til hvert enkelt prosjekt, på grunn
lag av egne maler. 

Kontrollen foregår i stor grad på samme måte 
hos entreprenørene. Det er små forskjeller i prak
sis, mens prinsippene er de samme. Hovedsakelig 
benytter alle egenkontroll som dokumenteres på 
sjekklister, og totalentreprenørene gjennomfører 
stikkprøver av underentreprenørene. 
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Ad punkt 3 

Rolleinnholdet som ansvarlig søker, rapporteres å 
ikke være vesentlig endret for arkitektene i for-
hold til tidligere. Stadige endringer i skjemaer, 
krav til kontrollplan og i grunnlagsmateriale som 
kreves for godkjenning av foretak, har imidlertid 
vært en ulempe. 

Søkerrollen ser ut til å variere avhengig av om 
det er profesjonelle eller uprofesjonelle tiltaksha
vere. De uprofesjonelle synes å ha liten forståelse 
for rollen og oppgavene til ansvarlig søker, mens 
dette ikke har vært noe problem for de profesjo
nelle tiltakshavere. 

Selve søkerrollen kan bli uklar dersom sty
ringsoppgaver i forhold til tiltakshaver er plassert 
uten å ta hensyn til oppgaver og roller i forhold til 
det offentlige regelverket. I et par tilfelle visste 
ikke ansvarlig søker (arkitekten) hvordan avtalen 
om videre søkeransvar og samordning var mel
lom tiltakshaver og totalentreprenøren. Særlig 
problematisk ble dette når totalentreprenøren 
også var prosjekteringsleder, og kjøpte leveranser 
til utførelsen der prosjektering var inkludert 
(leverandørprosjektering). 

En annen gruppe ansvarlige søkere, er de 
lokale ferdighusforhandlerne. Forhandlerne kan 
dekke flere fagområder i tillegg til søkerrollen, 
både prosjektering og kontroll av prosjektering 
og de utførende fagområdene. Enkelte av kjedefir
maene er godkjent som prosjekterende, eller pro
sjekterer innenfor forhandlerens ansvarsrett. 

I disse foretakene, som vanligvis opererer 
med ett trinns søknader, er det ofte selgeren eller 
byggmesteren som tar jobben som ansvarlig 
søker. Bygge-/anleggsleder i foretaket tar over 
samordnerfunksjonen når igangsettingstillatel
sen er klar. Heller ikke disse foretakene opplever 
søkerrollen som problematisk. 

I undersøkelsen har man ikke truffet på andre 
ansvarlige søkere. Men en av arkitektene hadde 
registrert at en del andre aktører hadde sett på 
søkerjobben som en mulig nisjeaktivitet. 

De «nye» ansvarsrollene begynner å finne sin 
form, bortsett fra samordnerrollen. Rollene ser 
imidlertid ut til å fungere forskjellig i de ulike 
gjennomføringsformene, med en noe urovek
kende stor spredning. Men også i totalentrepriser 
som kan være sterkt presset på tid og økonomi, 
finner man klare endringer i tråd med reformens 
intensjoner. Spredningen og variasjonen kan skyl
des at det fortsatt er manglende tilsyn, men det er 
neppe hele forklaringen. Det er også variasjon i 
prosjekter der gjennomføringsformen skulle være 

godt tilrettelagt for de nye rollene, men som like-
vel preges av dårlig eller tilfeldig prosjektering/ 
valg av løsninger og lignende. Spørsmålet er der-
for om styringskompetansen og prosjektenes sty
ringsopplegg er gode nok. 

Byggesaksreformen vedtatt i 1995 legger opp 
til at prosjektenes styringsopplegg bygger opp 
rundt de ansvarsrollene som loven og forskriftene 
krever. Men styringsoppgavene legges ofte 
utenom eller ved siden av disse rollene. 

Norges byggforskningsinstitutt reiser spørs
mål ved om ikke tiltakshaver i større grad bør 
trekkes inn som ansvarlig for styringen av sine 
prosjekter, også overfor myndighetene. De privat
rettslige forholdene er fortsatt tiltakshavers og de 
profesjonelle prosjektstyrernes domene, «regu
lert» av kontrakter, norske standarder og jurister. 
Spørsmålet er – i følge NBI – om ikke disse «pri
vatrettslige» forholdene er modne for en grundig 
utredning og gjennomgang, når det nå ser ut til at 
de nye ansvars- og kontrollsystemene begynner å 
virke. 

8.1.4 Virkninger av lovendringen 

I forhold til målet om reduksjon av byggskader er 
det for tidlig å si om lovendringen i 1995 har hatt 
noen effekt. Det hevdes at skadene ikke er færre, 
men dette er enda ikke dokumentert. 

Lovendringen har ført til mer byråkrati og 
papir i byggesaksbehandlingen. I tillegg til at 
utbygger må levere mer dokumentasjon for tilla
telse til tiltak, har lovendringen i seg selv bidratt 
til et nytt fokus på saksbehandlingen, som igjen 
har medført at kommunene i større grad enn tidli
gere har laget rutiner for sitt arbeid. 

Både utbyggere og kommuner har diskutert 
hva som ligger i ansvarsbegrepet etter plan- og 
bygningsloven. Mange har oppfattet dette som 
ensbetydende med «skyld», og at loven nå avgjør 
hvem sin skyld det er dersom det på ett eller 
annet tidspunkt oppstår en byggskade. Det fore-
ligger per i dag ingen rettsavgjørelser som helt ut 
avklarer dette. Virkningene kan etter dette opp
summeres på følgende måte: 
–	 lovendringene vedtatt i 1995 skapte uklarheter 

i rolleforståelsen hos utbygger og kommune 
–	 tilsynsbegrepet var uklart og lite omtalt 
–	 lovendringene trådte i kraft uten at kommu

nene endret saksbehandlerkompetansen 
–	 det var/er vanskelig å få et fornuftig forhold til 

den obligatoriske kontrollplanen som skal 
følge byggesøknaden 



108 NOU 2003: 24 

Kapittel 8	 Mer effektiv bygningslovgivning 

–	 tilsyn foregår i begrenset utstrekning, og blir 
ofte nedprioritert i konkurranse med den 
løpende saksbehandling 

–	 det er reist tvil om loven gir kommunen 
adgang til å kreve gebyr for tilsyn 

8.1.5	 Godkjenning av foretak – dagens 
ordning 

I første fase etter lovendringen vedtatt i 1995 
hadde godkjenningsforskriften (GOF) en klar for
ankring i krav til kompetanse hos enkeltpersoner 
hos det foretak som skulle godkjennes. Dette har 
senere blitt svekket, og er nå foreslått ytterligere 
utvannet. I dag er det den samlede kompetansen i 
foretaket som skal danne grunnlaget for en god
kjenning. Dette prinsippet er imidlertid svekket 
ved at man har innført den såkalte «040-koden». 
Her kan et foretak få godkjenning for å forestå 
store deler av et tiltak selv om foretaket ikke har 
den nødvendige kompetansen i egne rekker. For
utsetningen er at foretaket benytter andre som til
fredstiller de krav som stilles i godkjenningsfor
skriften. Det foretaket som benyttes må ikke gjen
nom en egen godkjenning. 

De siste endringer i GOF som trådte i kraft 1. 
juli 2003 innebærer en videreutvikling av prinsip
pet med en «040-kode» for hele tiltaket, eventuelt 
delt opp i noen få store områder. 

Utvalget mener at dette ikke vil tydeliggjøre 
ansvarsplasseringen slik byggesaksreformen ved
tatt i 1995 forutsatte. Det følger av Bygningslovut
valgets faktaundersøkelse at det i dag gjennomføres 
tilsyn i kun 3% av sakene under prosjekteringen og i 
5% under utførelsen. Undersøkelsen viser videre at 
det oppdages store feil i 33% av tilsynene ved pro
sjektering og i 38% av tilsynene ved utførelsen. 33% 
av tilsynene krever omfattende oppfølging. 

En svekket godkjenningsordning vil kunne 
føre til at ansvarsplasseringen kamufleres bak en 
godkjent aktør, og at det blir vanskelig å vite om 
de enkelte deler av et tiltak er utført av folk med 
kompetanse og forutsetninger for å sikre et for
skriftsmessig arbeid. 

De siste endringer i GOF representerer en for
enkling av godkjenningsordningen. Utvalget er i 
tvil om dette vil bidra til økt etterlevelse av regel
verket. 

8.1.6	 Funksjonsbasert forskrift – hva er riktig 
løsning? 

Selv om et foretak innehar både riktig kompe
tanse og gjennomfører byggeprosessen riktig i 

forhold til regelverket, kommer man opp i situa
sjoner der valg av løsning kan gi feil resultat eller 
feil på bygningen eller anlegget. I Norge har vi 
ikke noe organ som med et faglig utgangspunkt 
kan vurdere de faktiske løsninger og angi hva 
som er «best practice». Utover kommunens rolle 
som tilsynsmyndighet og fylkesmannen som kla
georgan, finnes det ikke noe organ som kan spille 
rollen som faglig «mekler» der for eksempel kom
munen og den utførende er uenige om valg av løs
ning, for å etterleve regelverket. Et slikt organ fin
nes bl.a. i Australia, jf. nedenfor. 

8.1.7	 Relevant utenlandsk rett 

Utvalget har undersøkt hvordan kontroll og tilsyn 
fungerer i enkelte andre land det er naturlig å 
sammenligne seg med. Undersøkelsene viser at 
systemet med en bygningskontroll slik vi kjenner 
fra Norge, fremdeles er gjeldende i mange land. 

Utvalget har sett nærmere på systemet slik det 
praktiseres i delstaten Victoria i Australia. Dette 
fordi systemet der synes å fungere godt, samtidig 
som det australske rettssystemet bygger på de 
samme grunnverdier som det norske rettssyste
met. 

I delstaten Victoria i Australia finner man 
eksempler på at enkelte oppgaver er privatisert i 
stor utstrekning. Det er også eksempler på oppga
ver hvor private konsulenter og offentlige organer 
konkurrerer. I noen tilfelle har tiltakshaver endog 
mulighet for å gå til en annen kommune i delsta
ten. Systemet synes å gi både valgfrihet og kon
kurranse, som igjen må kunne anses å være effek
tivitetsfremmende. 

Utvalget vil redegjøre nærmere for dette syste
met, for på denne måten å åpne for en drøfting av 
alternative måter å organisere roller og ansvars
deling mellom private og offentlige aktører på. 

Byggesaksbehandlingen m.m. 

«Planning permission» gis kun av kommunen. 
Den tilsvarer i grove trekk vår rammetillatelse, 
men befatter seg i mindre grad med det vi gjerne 
kaller «indre rammer». Dersom tiltaket innebærer 
avvik fra gjeldende regulering, løses dette ved 
reguleringsendring og ikke ved dispensasjon. 
Mindre vesentlige endringer behandles adminis
trativt. 

«Building permission» gis enten av en kom
munal eller en privat «building surveyor», og til
svarer i grove trekk vår igangsettingstillatelse. 



109 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning Kapittel 8 

Loven åpner altså for at også private firmaer og 
andre kommuner kan gi building permission. 

Dokumentasjonskravet ved denne søknaden 
er langt mer omfattende enn hos oss, fordi kon
trollen av prosjekteringen gjøres av en «building 
surveyor». I Norge krever ikke kommunen denne 
dokumentasjonen, fordi kontrollen er, og skal 
være, utført av de prosjekterende selv før søkna
den sendes inn. Dette innebærer at det er større 
avstand i tid mellom planning permission og 
building permission enn mellom vår rammetilla
telse og igangsettingstillatelse. I Norge kan pro
sjekteringen ha pågått lenge før det søkes om 
rammetillatelse. Mer vanlig er det at det søkes 
igangsettingstillatelse mens store deler av pro
sjekteringen ennå gjenstår. 

Når building permission er gitt, og arbeidene 
igangsatt, er det building sur veyor som følger opp 
kontrollen med utførelsen. I Norge gjøres dette av 
de utførende selv (egenkontroll etter en innsendt 
kontrollplan). I Victoria er det lovbestemt kon
trollplikt på fem ulike stadier («notification sta
ges») i utførelsesprosessen. «Building sur veyor» 
skal varsles, og har da plikt til å inspisere. 

Tiltakshaver kan fritt velge mellom de kom
munale og private aktører. I praksis fordeler søk
nadene seg nokså likt. Det påstås at det ikke er 
noe problem å oppnå lik praksis mellom offentlige 
og private aktører. Det innrømmes imidlertid at 
det fra nabohold hevdes at de private aktører ikke 
har den samme tillit/uavhengighet som en offent
lig aktør. 

Ved søknad om building permission skal build
ing sur veyor påse at den byggeaktør som skal ha 
ansvar har lovlig utstedt «building practitioner`s 
sertificate» eller er lovlig registrert arkitekt, og at 
vedkommende har den nødvendige forsikring. 

Roller 

«Building Act 1993» definerer innhold og ansvar i 
de ulike rollene. To viktige funksjoner i forhold til 
søknad, søknadsbehandling, prosjektering, utfø
relse og kontroll er «building sur veyor» og «build
ing practitioner». 

De viktigste oppgavene til en privat «building 
surveyor» er å utføre inspeksjon av bygning og 
byggearbeider etter loven, utstede building per
missions (igangsettingstillatelse) og utstede tilla
telse til bruk og midlertidige tillatelser etter 
loven. I tillegg definerer både lov og forskrift en 
rekke andre funksjoner den private building sur
veyor kan utføre. 

Ordningen med en godkjent «building practiti
oner» kan sammenlignes med vår sentrale god
kjenningsordning. Ordningen administreres av et 
«Building Practitioners Board», satt sammen av 
representanter fra byggenæringen. De som er 
sertifisert, føres inn i et register inndelt i katego
rier og klasser. Bruk av betegnelsene i dette regis
teret er beskyttet av loven, og tillates bare brukt 
av de som er registrert. Sertifisering av building 
practitioners er personbasert. Alle arkitekter som 
er registrert i henhold til «Architect's Act 1991» 
har også rett til å bruke tittelen «building practiti
oner» eller «registered building practitioner». 

Lovbestemte organer 

Delstatmyndighetenes byggefaglige etat kalles 
«Building Commission». Denne kan til en viss 
grad sammenlignes med Statens bygningstek
niske etat (BE). 

Building Commision (BC) skal overvåke hvor
dan bygningslovgivningen blir administrert og 
etterlevd. BC setter premisser for delstatens byg
gevirksomhet og er rådgivende organ for «Minis
ter of Planning». BC driver utstrakt ser vice over-
for både byggeindustrien og forbrukerne. Målet 
er å heve kvaliteten på det som bygges, oppnå økt 
kundetilfredshet og gjøre industrien mer attraktiv 
for dens aktører. 

Under Building Commission finnes fire selv
stendige og lovhjemlede organ; «Building Advi
sory Council», «Building Regulations Advisory 
Committee», «Building Practitioners Board» og 
«Building Appeals Board». 

Building Advisor y Council består av 11 eller 
flere representanter, hvorav minst åtte er nomi
nert fra forskjellige organisasjoner og interesse
områder i byggenæringen. Foruten å være rådgi
vende overfor sentrale myndigheter, har rådet tre 
hovedfunksjoner. Det er administrasjon av loven 
og tilhørende regelverk (unntatt det som gjelder 
rørleggere), oppfølging av den effekt annet regel
verk måtte ha på regelverket, samt behandle 
spørsmål knyttet til avgift for vedtak om tillatelse. 

Building Regulations Advisory Committee 
utneves på samme måte som Building Advisor y 
Council, og med Buildings Commissions direktør 
(the Commissioner) som leder. De 14-15 deltakere 
er nominert fra forskjellige organisasjoner og inte
resseområder i byggenæringen. Dette organets 
hovedfunksjoner er å være rådgiver for de sentrale 
myndigheter, akkreditere byggeprodukter, kon
struksjonsmetoder og design, samt godkjenne 
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komponenter eller systemer for byggevirksomhet 
i forbindelse med loven eller regelverket. 

Building Practitioners Board er et organ som 
registrerer byggeaktører og overvåker deres atferd 
og praksis tilsvarende vår sentrale godkjennings
ordning. Medlemmene utnevnes av regjeringen. 

Building Appeals Board er klageorgan for en 
rekke typer saker; vedtak i byggesaker, midlerti
dige brukstillatelser, privat building sur veyors 
behandling av konkrete byggesaker, pålegg i for
bindelse med eksisterende bygg, klage på vedtak 
i Building Practitioners Board, klage på vedtak 
om godkjenning eller manglende godkjenning av 
pålagt utførelse. Organet behandler også tvister 
mellom tiltakshaver og building surveyors utø
velse av sin myndighet samt tvister mellom til
takshaver og nabo vedrørende beskyttelse mot 
skade på eiendom. Det kan søkes til organet om å 
få vurdert om en bestemt bygningskonstruksjon 
eller del av denne er i samsvar med regelverket. 
Medlemmene utnevnes av regjeringen. Det stilles 
strenge krav til deltakelse for å hindre rolleblan
ding med de øvrige organene, jf. ovenfor. 

Building Commission med disse fire underlig
gende organer, er i sin helhet finansiert ved en 
avgift beregnet ut fra investert byggekostnad. 

8.1.8 Oppsummering 

Etter å ha sett på de forskjellige sider ved bygge
saksgjennomføringen etter dagens regler, finner 
utvalget å kunne konstatere at dagens system 
ikke fungerer tilfredsstillende. 

Lovendringene vedtatt i 1995 representerte en 
ganske radikal liberalisering og privatisering av 
kontrollfunksjonen. Det er imidlertid etter utval
gets syn ikke etablert noen tilfredsstillende ord
ning som kan gi rimelig sikkerhet for at regelver
ket faktisk etterleves. 

Flere veivalg har vært drøftet. Man kan enten 
vende tilbake til den gamle bygningskontrollen, 
videreutvikle dagens system med godkjenning av 
foretak og et styrket tilsyn i kommunene eller ta i 
bruk helt andre systemer og metoder for gjen
nomføring av byggesaken. 

Den gamle bygningskontrollen bidro i større 
grad enn nåværende ordning til faktisk involve-
ring og kontroll fra kommunens side, og ikke kun 
tilsyn med at «papirene er i orden». Bygningskon
trollen bidro imidlertid til å gjøre ansvarsforhol
dene uklare. Utvalget mener derfor at å gå tilbake 
til denne ordningen ikke er noen egnet løsning. 
Det vil sannsynligvis heller ikke gi noen effektivi
seringsgevinst. 

Utvalget mener at man i framtiden bør bygge 
på fire grunnpilarer i byggesaksgjennomføringen: 
1. Klare ansvarsforhold 
2. Bedre tilsynsordninger 
3. Kompetanse i foretakene 
4. Privatisert og uavhengig kontroll 

Ad punkt 1 

Et bærende prinsipp uavhengig av faktisk modell 
er at ansvarsforholdene må være klare. Dette gjel
der for alle deler av prosessen. 

Ad punkt 2 

Bygninglovutvalgets faktaundersøkelse viser at 
den lave graden av tilsyn både skyldes manglende 
ressurser og manglende kompetanse/forståelse 
for hva tilsynet skal være og hvordan det skal 
gjennomføres. En styrking av tilsynsfunksjonen 
krever en bedre ressurssituasjon i kommunene. 
Dette gjelder både økonomi og kompetanse. I dag 
oppfattes tilsyn som en utgiftspost for kommu
nene. Dersom tilsynsfunksjonen ble dekket av 
gebyr, ville tilsynet kunne øke i omfang. Kommu
nene må i tillegg sikre seg kompetanse til å gjen
nomføre tilsyn. Interkommunalt samarbeid og 
samarbeid med private aktører om tilsynsfunksjo
nen vil kunne være aktuelt. 

Ad punkt 3 

Etter utvalgets oppfatning er det liten grunn til å 
betvile det grunnleggende prinsipp i all kvalitets
sikringsfilosofi om at kompetanse i foretakene og 
hos de som skal utføre arbeidet både i prosjekte
rings- og gjennomføringsfasen, er av avgjørende 
betydning. Dagens godkjenningsordning framstår 
etter utvalgets oppfatning ikke som tilstrekkelig 
for å sikre dette. Det finnes private ordninger i 
dag som foretar lignende godkjenninger innen til
grensende områder. Utvalget vil se nærmere på 
muligheten for å la en privat organisasjon for valte 
en godkjenningsordning. 

Ad punkt 4 

Spesielt i prosjekteringsfasen, men også i gjen
nomføringsfasen tilsier erfaringene med dagens 
ordning at dokumentert egenkontroll ikke sikrer 
prosessene på en god nok måte. For mange typer 
oppgaver vil dette være godt nok, men for mer 
kompliserte bygg eller anlegg, vil det etter utval
gets oppfatning være nødvendig med uavhengig 
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kontroll. Den uavhengige kontrollen og oppfølgin
gen må gjennomføres på definerte kritiske stadier 
i byggeprosessen. 

8.1.9	 Utvalgets foreløpige vurdering 

Utvalget ønsker å se nærmere på muligheten for å 
etablere et system med en privatisert og uavhen
gig kontroll, jf. ovenfor. 

Utvalget vil i den forbindelse se på muligheten 
for å etablere et organ som kan vurdere de fak
tiske løsninger, og se på hva som er «best 
practice». 

Interkommunalt samarbeid og samarbeid med 
private aktører om tilsynsfunksjonen vil kunne 
være aktuelt. 

Utvalget vil også se på muligheten for å eta
blere et privat godkjenningsorgan for godkjen
ning av aktører i byggenæringen. 

8.2 Søknadssystem og saksbehandling 

Nedenfor følger en forenklet beskrivelse av nor
mal saksgang ved behandling av byggesaker etter 
dagens lov. 

8.2.1	 Forhåndskonferanse – plan- og 
bygningsloven § 93a 

Mange byggesaker innledes med en forhånds
konferanse. Ved anmodning om forhåndskonfe
ranse opplyses det fra kommunen hvilke forbere
delser som bør gjøres fra søker, i tillegg til at kom
munen selv også må forberede konferansen slik at 
den kan bli mest mulig avklarende. 

8.2.2	 Søknad eller melding kommer inn 

Når søknaden eller meldingen kommer inn (per 
post eller elektronisk), registreres den inn i saks
behandlingssystemet. Dette er en omfattende 
registrering som danner grunnlaget for den 
videre behandling av saken. 

Det mottatte materialet gjennomgås for å se 
om søknaden/meldingen er komplett, og om det 
er valgt riktig søknadsform. Dersom søknaden/ 
meldingen er mangelfull, kan det bli meldt tilbake 
hva som eventuelt mangler, slik at den kan kom
pletteres. Alternativt blir søknaden/meldingen 
returnert med beskjed om at den er så mangelfull 
at den ikke kan tas til behandling. 

8.2.3	 De ulike meldingstypene 

Per i dag eksisterer følgende meldingstyper: Mel
ding om driftsbygninger i landbruket – plan- og 
bygningsloven § 81, melding om midlertidige 
eller transportable bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg – plan- og bygningsloven § 85, mel
ding om mindre tiltak på bebygd eiendom – plan
og bygningsloven § 86a, melding om byggearbeid 
innenfor en enkelt bedrifts område – plan- og byg
ningsloven § 86b. 

Disse ulike reglene om meldinger inneholder 
mange ulike begreper om samme fenomen, f. eks. 
samtykke og godkjenning. Det er også ulike krav 
til dokumentasjonen som kan være vanskelig til
gjengelig. 

Man må anta at det er behovet for en enklere 
og raskere saksbehandling som er begrunnelsen 
for disse spesielle reglene om saksbehandlingen. 
Det kan stilles spørsmål ved om disse hensynene 
ivaretas tilfredsstillende innenfor dagens regel
verk. 

8.2.4	 De ulike søknadstypene 

Følgende søknadstyper finnes i dagens lov: Ett
trinns søknadsbehandling – plan- og bygningslo
ven § 95, rammetillatelse – plan- og bygningsloven 
§ 95a, enkle tiltak – plan- og bygningsloven § 95b. 

Ett-trinns søknadsbehandling og enkle tiltak 
forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert når søk
naden sendes inn. Arbeidet kan igangsettes umid
delbart etter at tillatelsen er gitt. 

Ved to-trinns søknad søkes det først om ram
metillatelse. Kommunen gir tillatelse til å gjen
nomføre prosjektet på visse vilkår. Når disse vilkå
rene er oppfylt og tiltaket er ferdig prosjektert, 
sendes det inn søknad om igangsettingstillatelse. 
Igangsetting kan søkes i flere trinn, og følge fram
driften i prosjektet. Det er en vanlig og hensikts
messig framgangsmåte i litt større byggesaker. 

Saksbehandlingsreglene framgår av plan- og 
bygningsloven §§ 93 og 95b, saksbehandlingsfor
skriften, godkjenningsforskriften og teknisk for
skrift. Kommunen skal vurdere tre forhold: Selve 
tiltaket, kontrollplan for tiltaket, og ansvarlige for 
hele byggeprosessen. 

I saksbehandlingen skal kommunen i hoved
sak vurdere om det er klart hva tiltaket gjelder, 
om det foreligger bindende arealplan, om rime
lige skjønnhetshensyn er tilfredsstilt, om tiltaket 
er godt nok tilpasset omgivelsene, om omsøkt 
høyde kan godkjennes, om grunnforholdene er 
tilfredsstillende, om eiendommen har lovlig 
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atkomst, om eiendommen har avkjørselstillatelse, 
om det kreves tillatelse for rettigheter på frem
med grunn, om det kreves dispensasjon fra noen 
regler eller plan, og om det foreligger nabomerk
nader og hvilken vekt de eventuelt skal tillegges. 

Hele prosessen skal være belagt med ansvar, 
og kommunen skal tildele ansvarsrett for søker, 
prosjekterende, kontrollerende for prosjekterin
gen, utførende og kontrollerende for utførelsen. 
Foretaket som skal ha ansvarsrett må være kvalifi
sert for det. Tiltaket klassifiseres først i tiltaks
klasse 1, 2 eller 3. 

Kontroll med prosjektering og utførelse skjer 
etter en kontrollplan. Kontrollplan for prosjekte
ring og utførelse skal vise hvilke punkter man 
skal kontrollere, hvilke regler som gjelder for 
kontrollpunktet og hvordan det skal kontrolleres 
(egenkontroll/uavhengig kontroll/tredjemanns-
kontroll). 

Dersom tiltaket krever utstikking, skal dette 
skje i samsvar med vedtak og stikningsplaner før 
tiltaket igangsettes. 

Det beregnes gebyrer etter kommunens regu
lativ. 

Når et tiltak etter plan- og bygningsloven § 93 
er ferdig, skal den kontrollansvarlige foreta slutt
kontroll, jf. § 99. Vedkommende skal bekrefte at 
tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen, og at 
det foreligger dokumentasjon på at kontrollen er 
gjennomført i samsvar med godkjent kontrollplan. 
Dersom resultatet av sluttkontrollen viser at det 
ikke finnes mangler og byggearbeidene er full
ført, skal kommunen utstede ferdigattest, jf. plan
og bygningsloven § 99 nr. 1. 

8.2.5	 Generell vurdering av mulige 
forbedringspunkter 

Det må være en målsetting å utarbeide et system 
som er mer logisk, der det finnes en grunn
stamme som er felles for alle saker. Dermed kan 
det åpnes for unntak eller lages spesielle unntaks
regler der det er hensiktsmessig. Det må tilstre
bes å etablere et system med færre «spor» enn 
dagens. Man kan for eksempel tenke seg et sys
tem som kun består av søknader. Vedtaket etter 
saksbehandlingen kan da resultere enten i en 
rammetillatelse eller igangsettingstillatelse, even
tuelt med andre begreper og noe endret innhold. 

Det bør vurderes om dagens rammetillatelse 
kan gjøres enklere slik at man kan oppnå tidlige 
avklaringer uten for stor ressursinnsats. Det er 
rimelig å anta at man kan få mer forutberegnelige, 
billigere og raskere prosesser ved tidlige avklarin

ger. Parallell behandling av plan- og byggesak er 
mulig i dag, men det bør vurderes om det kan leg
ges bedre til rette for slik behandling. Det vises i 
denne sammenheng til Planlovutvalgets forslag til 
§ 12-4 femte ledd. 

Loven og forskriftene er i dag et konglomerat 
av ord, begreper og ordninger. Det å plassere tilta
ket saksbehandlingsmessig kan i mange tilfeller 
være komplisert, både for søker og for kommu
nen. Dette er ikke i samsvar med behovet for en 
raskere og mer effektiv saksbehandling. Det bør 
kunne vurderes å sløyfe meldingsordningene og 
bare ha søknadsplikt, men å innføre enklere krav 
til ansvar og kontroll for visse typer tiltak. Det er 
åpenbart ikke nødvendig med like strenge krav til 
ansvar og kontroll for alle typer tiltak, og det er 
også et ønske fra de fleste aktører om å ha flere 
tiltak som omfattes av de enklere kravene til saks
behandling. Det er selvsagt ikke Bygningslovut
valgets intensjon å erstatte dagens meldingsord
ninger med mer omfattende og ressurskrevende 
søknader. Tvert i mot må det ses på hvordan man 
kan oppnå at enkle saker avklares på en enkel 
måte. Da utvalget er av den oppfatning at dagens 
ordninger ikke fungerer tilfredsstillende, og at det 
å ha så mange forskjellige ordninger i seg selv 
bidrar til å gjøre systemet mer komplisert for alle 
parter, vil det etter utvalgets syn være riktig å 
arbeide videre med en forenkling av søknadsfor
mer og mer tilpasset saksbehandling etter sake
nes ulike karakter og kompleksitet. 

En forbedring på dette området vil gjøre det 
enklere både å søke og å behandle saker. Det vil 
også legge bedre til rette for at det gis god infor
masjon til den delen av publikum som ikke er pro
fesjonelle aktører. Det må videre antas at en opp
rydding og forenkling på dette området vil bidra 
til at det legges bedre til rette for elektronisk søk
nadsbehandling. 

8.3	 Mekling som alternativ til 
tradisjonell klagesaksbehandling 
i byggesaker 

8.3.1	 Hva menes med mekling i byggesaker 

Med mekling i denne sammenheng menes aktivi-
tet/initiativ fra myndighetene for å finne omfo
rente løsninger på interessekonflikter mellom par
ter i byggesaker. Meklingen kan skje på ulike sta
dier i saken, men vil normalt skje når 
interessekonflikten klart kan konstateres, eksem
pelvis etter at klage på vedtak er innkommet fra 
nabo. 
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Asker kommune arbeider med et prøvepro
sjekt for mekling i byggesaker. Etter prøvepro
sjektet skal en nemnd bestående av en eller flere 
personer, ha i oppgave å bistå partene med å 
komme fram til en minnelig ordning i alle klager i 
byggesak. L ykkes ikke meklingen, skal nemnda 
ta stilling til realiteten i saken med endelig virk
ning. Fylkesmannen skal ikke lengre ha noen 
rolle som klageorgan, og rettslig prøving av 
nemndas avgjørelse skal være eneste alternativ. 
Prosjektet tenkes etablert med hjemmel i forsøks
loven (lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. juni 
1992 nr. 87). Det er ikke klart når prøveprosjektet 
kan igangsettes. 

8.3.2	 Fordeler og ulemper ved mekling som 
tvisteløsning 

Generelt kan det sies at mekling som fører til et 
forlik, er en god måte å løse tvister på. Av fordeler 
ved mekling kan nevnes: 
–	 minnelige løsninger er tidsbesparende i for-

hold til full klagesaksbehandling 
–	 sparer man tid, sparer man også kostnader 
–	 mekling tilspisser forholdet mellom partene i 

mindre grad enn tradisjonell klagesaksbehand
ling 

–	 mekling gir partene mulighet for en mer hel
hetlig tilnærming til konflikten, ved at man kan 
la forliket omfatte forhold som ikke omfattes av 
byggesaken (for eksempel felling av sjene
rende trær) 

–	 det er langt større mulighet for at begge parter 
blir fornøyd med resultatet (to vinnere), i ste
det for at en avgjørelse i klagesak utroper en 
vinner og en taper 

–	 det har en egenverdi i selv å ha vært med på å 
utforme og godta en løsning 

–	 det er større sjanse for en løsning som kan fun
gere i framtiden 

–	 det antas gunstig for det framtidige forhold 
mellom partene, for eksempel mellom naboer. 

Av ulemper ved mekling nevnes: 
–	 mekling kan være betenkelig hvis partenes 

ressurser i meklingssituasjonen er svært ulik 
–	 forgjeves mekling kan føre til unødvendig bruk 

av ressurser 
–	 forgjeves mekling kan medføre at en endelig 

løsning av konflikten forsinkes. 

Noen innvendinger mot mekling i byggesaker, 
antas på denne bakgrunn å være: 

–	 mekling vil kunne utnyttes av for eksempel 
naboer for å forsinke byggesaken, med vesent
lig fordyring av prosjektene som resultat 

–	 mekling hos fylkesmannen kommer for sent i 
prosessen 

–	 det kan virke konfliktskapende for partene å 
møtes ansikt til ansikt, i stedet for kun å inngi 
skriftlig protest og klage 

–	 ubehaget ved å møte naboen ansikt til ansikt 
under slike omstendigheter kan hindre enkelte 
i å fremme klage, selv om klagen er begrunnet. 

8.3.3	 Mellom hvem kan mekling være 
aktuelt? Partene i meklingen 

I byggesaker kan man tenke seg ulike partsrela
sjoner: 
–	 konflikt mellom søkere og naboer/gjenboere 

eller noen andre med rettslig klageinteresse 
om utbygging av eiendom 

–	 konflikt mellom kommune og søker om tiltak 
som ikke tillates oppført, eller kun delvis innvil
ges. 

Mekling mellom private 

Står tvisten mellom private, for eksempel om en 
utbygging naboene protesterer mot, kan tvisteløs
ning ved mekling være et aktuelt alternativ til 
klagebehandling. Kan partene fritt disponere over 
et rettsforhold ved avtale, vil det i alminnelighet 
ikke være noe i veien for at tvisten løses ved en 
avtale etter gjennomført mekling i stedet for 
klagebehandling. Det må imidlertid være en for
utsetning at parten(e) ikke fraskriver seg reali
tetsbehandling og eventuell klageadgang etter 
loven, når de sier ja til mekling. Det må også være 
en forutsetning at partenes avtale ikke binder opp 
den offentlige myndighetsutøvelse som skal skje 
etter plan- og bygningsloven. To private kan ikke 
avtale seg fram til løsninger som ikke er i overens
stemmelse med loven, forskriftene, planverket 
eller vedtekter. Bygningsmyndighetene må ha 
anledning til å vurdere tiltakets lovlighet selv om 
partene har oppnådd enighet om omfanget av en 
utbygging etc., jf. nedenfor. 

Mekling mellom bygningsmyndigheten og 
tiltakshaver 

Mekling mellom en kommune og en søker er 
etter utvalgets oppfatning mindre aktuelt. Det at 
kommunen ikke godkjenner en søknad innebæ
rer ikke at det er en «konflikt» mellom kommu
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nen og tiltakshaver. Kommunen har en annen 
rolle enn en tradisjonell motpart, fordi kommunen 
er satt til å håndheve plan- og bygningsloven med 
tilhørende bestemmelser. Vedtak skal fattes på 
bakgrunn av en faglig vurdering av søknaden opp 
mot bestemmelsene. Oppfyller søknaden lovens 
krav har søkeren rettskrav på å få tillatelse. Der
som kommunen finner å kunne lempe på krav 
som er nedfelt i regelverket, må det skje gjennom 
dispensasjoner i medhold av plan- og bygningslo
ven § 7. For at det skal kunne gis en dispensasjon 
må det foreligge «særlige grunner», og selv om 
det foreligger særlige grunner er det opp til kom
munens frie skjønn om dispensasjon skal gis. Det 
er viktig å ikke skape det inntrykk at bygnings
myndighetene kan forhandle om de krav loven 
stiller opp, noe som lett vil kunne bli konsekven
sen av en ordning med mekling mellom bygnings
myndigheter og tiltakshaver. 

Det kan i denne sammenheng også nevnes at 
dersom vedtak om avslag/delvis avslag er fattet i 
saken, har kommunen og tiltakshaver en rekke 
muligheter for å komme videre i prosessen med å 
finne fram til et prosjekt som kan godkjennes. 
Dersom tiltakshaver klager på vedtaket, vil kom
munen (underinstansen) etter for valtningsloven § 
33 andre ledd kunne oppheve eller endre vedtaket 
dersom den finner klagen begrunnet. I forbin
delse med denne vurderingen er det naturlig at 
kommunen i de tilfeller det er framkommet nye 
opplysninger, går i dialog med søker om løsning 
av saken. 

En annen mulighet, som også anvendes i prak
sis, er at tiltakshaver i stedet for å klage tar kon
takt med kommunen for å få svar på om søknaden 
kan endres slik at godkjenning oppnås. I de tilfel
ler der det finnes rettslig grunnlag for å god
kjenne et revidert prosjekt, vil dette kunne gjøres 
på bakgrunn av en ny/revidert søknad uten at 
klage er innkommet. Tiltakshaver står dessuten 
fritt til når som helst å fremme ny søknad for 
behandling i kommunen. 

8.3.4 Tidspunkt for mekling 

Det legges i det følgende til grunn at mekling kun 
er aktuelt i tvister mellom private. Det må vurde
res på hvilket tidspunkt av saken mekling skal 
kunne skje, eksempelvis: 
–	 etter at naboprotester har innkommet til kom

munen 
–	 etter at vedtak i saken er fattet og klage har 

kommet inn til kommunen (underinstansen) 

–	 i forbindelse med fylkesmannens klagebe
handling av saken 

–	 når som helst under sakens gang 

Etter naboprotest 

Normalt er det en fordel å starte mekling på et tid
lig stadium av saken, for eksempel når det inn
kommer naboprotester mot et tiltak. Dette antas å 
være kostnadsbesparende, selv om prosjekterin
gen allerede er godt i gang. Et annet forhold er at 
konflikten vanligvis heller ikke er så tilspisset på 
dette tidspunkt. 

Dersom kommunen tilbyr et meklingsmøte 
mellom sakens parter, vil det være mulig å til-
passe prosjektet slik at det er innenfor akseptable 
rammer for naboene. Også tiltakshaver vil være 
tjent med dette idet prosessen fram mot tillatelse 
til tiltak blir kortere dersom meklingen fører 
fram. Tiltakshaver slipper også den usikkerhet 
som hefter ved en klagesak. 

Obligatorisk mekling etter innkommet nabo
protest synes imidlertid vanskelig å anbefale. Gjør 
man ordningen obligatorisk vil det antakelig med
føre at enkelte som ønsker å protestere, unnlater 
dette fordi de synes det er en belastning å møte 
søker personlig i et meklingsmøte, jf. ovenfor. 
Mange kan ha en ekstra barriere mot å måtte 
møte for en offentlig myndighet og tale sin sak. 
Dette kan gå ut over de berørtes rettssikkerhet, 
og er ikke ønskelig. Det må være en klar forutset
ning for å innføre mekling i byggesaker at dette 
ikke går ut over enkeltpersoners rettssikkerhet. 

Hensiktsmessigheten ved frivillig mekling på 
dette stadiet av saken må også vurderes. Det er 
klart at det kommer inn naboprotester i langt flere 
saker enn det man til slutt sitter igjen med som 
klagesaker. Forholdstallet 10:1 har vært nevnt i 
noen kommuner. Mange som leverer inn merkna
der, vil etter at de har mottatt et begrunnet ved
tak, slå seg til ro med dette. I tillegg kommer at 
den nye ordningen der ansvarlig søker skal være 
mottaker av naboprotester, kan gjøre mekling på 
dette tidspunkt praktisk vanskelig å gjennomføre. 

Av kapasitetsmessige årsaker kan det derfor 
være riktig som hovedregel å reservere eventuell 
mekling til de saker der man faktisk ser at saken 
ikke avsluttes med vedtak, nemlig gjennom at 
vedtaket påklages. Det skal også nevnes at det i 
mange kommuner allerede finner sted en form for 
mekling mellom private parter på et tidlig tids
punkt i prosessen, avhengig av kapasitet etc. blant 
byggesaksbehandlerne. Kanskje er en slik ufor
malisert mekling tilstrekkelig på proteststadiet, 
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men frivillig mekling med hjemmel i loven kan 
tenkes dersom kommunen finner det hensikts
messig. 

Etter klage: Mekling i kommunen 

Mekling bør etter Bygningslovutvalgets syn i 
hovedsak skje på kommunenivå etter at klage er 
innkommet. Dette fordi mekling i en tidlig fase 
har fordeler som nevnt ovenfor. Man bør m.a.o. 
ikke vente med meklingen til saken kommer til 
fylkesmannen. I tillegg kommer det moment at 
meklingens tema i hovedsak vil være å finne fram 
til en løsning på det som skal bygges, og som 
begge parter kan akseptere. I dette vil det ligge 
mye skjønn, og det er viktig at kommunenes egen 
praksis og policy blir tatt i betraktning ved vurde
ringen av realiteten. Fylkesmannen kan ikke for
ventes å ha full kjennskap til dette. Meklingen vil 
på mange måter bestå i å gå inn i de vurderinger 
som man gjør ellers i saksbehandlingen i kommu
nen, og det er som nevnt ovenfor viktig at man 
bemanner med riktig kompetanse. Hvilken type 
kompetanse som er hensiktsmessig å bruke, vil 
variere ut i fra hvilke tema som er gjenstand for 
uenighet. 

Selv om mekling i enkelte kommuner allerede 
finner sted på dette tidspunkt i dag, er det utval
gets syn at dersom mekling settes i system vil den 
få større tyngde som konfliktløsningsmetode. 
Forhåpentligvis medfører dette at de involverte 
går til mekling med et klarere syn på hensikten 
med slike møter, og med større forliksvilje. I mot
satt retning taler at den som eventuelt har fått 
medhold fullt ut i sin byggesøknad, kan ha lite å 
«gi» i en meklingssituasjon, jf. mer om dette ned
enfor. Meklingen bør av den grunn være frivillig, 
og forbeholdt de saker som framstår som egnet. 
Obligatorisk mekling anses uaktuelt av de grun
ner som er nevnt ovenfor. 

Etter klage: Mekling hos fylkesmannen 

Dersom mekling ikke finner sted eller ikke fører 
fram i kommunen, går saken – eventuelt via folke
valgt organ – til fylkesmannen. Det kan være en 
mulighet å sette som vilkår for å få klagesaken 
behandlet av fylkesmannen, at man har gjennom
gått mekling hos fylkesmannen. På denne måten 
vil man også oppnå å få saken «skåret til», dvs. 
r ydde bort skinnuenighet og forhold som ikke 
vedkommer saken. 

På den annen side kan man stille spørsmål om 
hensiktsmessighet av mekling i saker der en 

søker har fått vedtak om tillatelse. Det må antas at 
forliksviljen hos den som har fått medhold i kom
munen, er liten. Det er på denne bakgrunn en for
utsetning at mekling må være frivillig og ønsket 
fra alle parter. Motivasjonen hos den som har fått 
medhold for likevel å gå inn på en mekling kan 
være at alternativet er en klagebehandling, som i 
praksis ofte tar flere måneder. Å avvente bygge
start, som tiltakshaver i de fleste tilfellene velger å 
gjøre selv om vedtaket kan gjennomføres så snart 
det er fattet (med mindre det er besluttet utsatt 
iverksetting), kan være både uønsket og inne
bære store kostnader for tiltakshaver. 

Etter Bygningslovutvalgets vurdering må det 
være opp til fylkesmannen å vurdere om mekling 
er hensiktsmessig i den enkelte sak. Å innføre 
obligatorisk mekling som en betingelse for å få 
klagen behandlet av fylkesmannen dersom forlik 
ikke kommer i stand, vil antakelig være både 
uhensiktsmessig og tidkrevende. 

Det er imidlertid tvilsomt om det er hensikts
messig å åpne for frivillig mekling hos fylkesman
nen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken 
når den kommer til behandling som klagesak, 
men det ligger i sakens natur at av hensyn til det 
kommunale selvstyre, er fylkesmannens oppgave 
i stor grad å se på lovligheten av de kommunale 
vedtakene og i mindre grad gå inn og overprøve 
de spørsmål som er overlatt til kommunenes frie 
skjønn, jf. for valtningsloven § 34 andre ledd tredje 
punktum. Fylkesmannsembetene er bemannet 
med kompetanse som skal utføre denne funksjo
nen (jurister), og er kanskje ikke så rettet inn mot 
å fylle alle de fagområder som vurdering av løs
ninger i byggesaker innebærer, fra arkitektoniske 
vurderinger til alle typer tekniske spørsmål. Dette 
kan tale mot mekling hos fylkesmannen. 

8.3.5 Hvem skal mekle 

Etter Bygningslovutvalgets vurdering er det den 
enkelte saksbehandler i kommunen (og eventuelt 
hos fylkesmannen) som bør mekle i saker mellom 
private. Det bør imidlertid ikke være slik at den 
samme saksbehandler som mekler forgjeves, 
etterpå tar realitetsavgjørelse i saken. En god 
mekling kjennetegnes ved at mekleren får fram 
partenes underliggende tanker og meninger, kan
skje til og med i separate møter mellom partene. 
Det er ikke heldig for partenes tillit til prosessen 
og forvaltningen, om samme person som meklet 
og mottok informasjon om partenes tanker og 
meninger om så vel saken som motparten, tar av 
seg meklerhatten og går rett inn i rollen som 
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«dommer» i saken. En kollega bør i så fall overta 
saken etter at det er klart at forlik ikke kommer i 
stand. I mindre kommuner kan dette medføre pro
blemer. Interkommunalt samarbeid om denne 
oppgaven kan være aktuelt. 

Mekleren bør dessuten ha taushetsplikt om de 
forhold som kom fram under meklingen, også 
overfor vedkommende som overtar saken. Der
som partene har et uttr ykkelig ønske om det, for 
eksempel fordi de har fått et tillitsforhold til 
mekleren, bør mekleren imidlertid kunne ta reali
tetsavgjørelse i saken. 

Mekling er et eget «fag», der det ligger pre
misser til grunn for en god mekling. Faglig tr ygg
het og kunnskap om meklingsteknikker hos 
mekleren gir større sjanse for å oppnå det 
ønskede resultat – at partene kommer fram til en 
løsning seg i mellom. Det er et spørsmål om det i 
dag finnes ressurser i kommunene og hos fylkes
mennene til dette, men et viktig formål med å inn
føre mekling som et tiltak i forbindelse med klage
saksbehandling, er nettopp at det er ressursbes
parende for den offentlige for valtning under ett i 
forhold til den ressurskrevende prosessen som 
klagebehandling er i dagens system. Kompetanse 
til å mekle anses ikke problematisk da dette kan 
opparbeides ved opplæringstiltak som kurs etc. 

8.3.6 Dersom mekling fører fram 

Dersom forlik kommer i stand, og dette forliket 
har et annet innhold enn det vedtaket som eventu
elt allerede er truffet i saken, foranlediger det at 
kommunen/fylkesmannen treffer nytt vedtak. 
Dette innebærer også at partene må være avskå
ret fra å komme fram til en avtale som kommunen 
ikke aksepterer, og man kan tenke seg at det er en 
betingelse for forlikets gyldighet at det senere 
stadfestes med et tilsvarende vedtak. Da oppstår 
spørsmålet om dette vedtaket kan påklages av de 
samme parter som meklet, for eksempel i den 
hensikt å forhale saken. Dette antas å være uaktu
elt. Et annet spørsmål er hvorledes man behand
ler andre med rettslig klageinteresse hva gjelder 
det nye vedtaket, for eksempel på grunn av en 
endring i tiltaket som berører deres interesser. 

8.3.7 Dersom mekling ikke fører fram 

Dersom forlik ikke kommer i stand, må det som 
nevnt ovenfor være full adgang til å klage/få 
behandlet klagen i medhold av forvaltningslovens 
regler. Et samtykke til mekling skal ikke inne
bære innskrenkninger av rettigheter som enkelt

personer har etter gjeldende lovgivning, herunder 
for valtningsloven. 

8.3.8 Oppsummering og videre veivalg 

Utvalget vil vurdere følgende elementer i en 
meklingsordning: 
–	 etablering av frivillig mekling i saker der pri

vate parter står mot hverandre og der byg
ningsmyndighetene finner det hensiktsmes
sig, både 

–	 etter at protester mot et tiltak har innkommet 
til kommunen, og 

–	 i kommunen etter at det er innkommet klage, 
samt eventuelt 

–	 etter at klage har innkommet hos fylkesman
nen. 

8.4 Ulovlighetsoppfølging 

8.4.1 Dagens system 

Dagens system overlater et stort ansvar til de pri
vate aktører i byggesaken. Denne rollefordelin
gen kan bare fungere hvis alle er klar over hva de 
har ansvar for i prosessen, og hva dette ansvaret 
innebærer. I tillegg må aktørene faktisk innrette 
seg etter regelverket. Dette har stor betydning for 
kvaliteten på det som bygges. 

Det er på alle områder i samfunnet, også i byg
gesaker, slik at man for å sikre etterlevelse av 
regler må sørge for at det har negative konsekven
ser å ikke overholde reglene. Plan- og bygningslo
ven har flere virkemidler som kan benyttes. 

Plan- og bygningsmyndighetene kan følge opp 
overtredelser av plan- og bygningslovgivningen 
gjennom reglene i lovens kap XIX om ulovlig byg
gearbeid mv. og kap XVIII om straffansvar. Det 
kan også reageres i forhold til de ansvarlige fore
tak, jf. plan- og bygningsloven §§ 93b, 98 og for
skrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 
(GOF) § 20, og i forhold til produkter til byggverk 
etter plan- og bygningsloven § 77. Reaksjoner 
utenfor plan- og bygningsloven kan i noen tilfeller 
være aktuelle, f.eks. straffeloven § 166 om urik
tige opplysninger og kapitlene 3a (foretaksstraff) 
og 18 (dokumentfalsk). 

Plan- og bygningsloven inneholder en rekke 
særbestemmelser som gir myndighetene hjemmel 
til å pålegge den ansvarlige for en ulovlighet å rette 
opp forholdet. I lovens kapittel XIX er det gitt gene
relle regler for å forfølge alle typer brudd på 
bestemmelser gitt i loven, forskriftene, vedtekter 
eller planer. Paragraf 113 gir plan- og bygnings



117 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning	 Kapittel 8 

myndighetene hjemmel til å gi pålegg rettet mot 
den ansvarlige. Sanksjonsreglene tar sikte på å 
dekke alle forhold som faller inn under plan- og 
bygningslovgivningen, både formelle og materielle 
regler. Ulovlige forhold kan knytte seg til søknader 
og erklæringer, til utførelse og plassering av ulike 
typer arbeid/innretninger og bruk av bygg, innret
ninger, uteareal, vei, vann og avløp mv. 

I 1995 ble det gjort en rekke endringer i sank
sjonsreglene. Bakgrunnen for endringene var 
ønsket om å forenkle og effektivisere håndhevin
gen av regelverket. Anvendelsesområdet for sank
sjonsreglene, jf. kap. XIX og særlig § 113, ble utvi
det. Det ble også innført en ny § 116a der plan- og 
bygningsmyndighetene fikk hjemmel til å treffe 
vedtak om tvangsmulkt for å framtvinge en oppfyl
lelse av et pålegg. Samtidig ble det innført en 
bestemmelse som ga myndighetene adgang til å 
la være å forfølge overtredelser av bagatellmessig 
betydning, § 116b andre ledd. Reglene om 
ansvarshavende ble også endret. Det ble innført 
flere, oppdelte og mer funksjonsbaserte ansvars
områder. Dersom de godkjente ansvarlige foretak 
ikke gjennomfører sine oppgaver i tråd med gjel
dende regelverk, kan godkjenningen som ansvar
lig foretak trekkes tilbake. 

Lovligheten av tiltaket må vurderes i forhold 
til rammetillatelsen/igangsettingstillatelsen og de 
forutsetninger som ligger til grunn for disse. 
Ulovligheter kan oppdages ved kommunalt tilsyn, 
ved at ansvarlig kontrollerende foretak melder 
fra, eller at andre, for eksempel naboer eller inte
resseorganisasjoner, kontakter kommunen. 

8.4.2	 Hvordan praktiseres regelverket? 

De kommunale plan- og bygningsmyndighetene 
har i utgangspunktet plikt til å forfølge ulovlige 
forhold etter plan- og bygningslovgivningen, se 
plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd. Der
som det oppdages ulovligheter, skal kommunen 
gripe inn og gi de pålegg som er nødvendige, jf. 
likevel § 116b andre ledd

 Det generelle inntrykket er imidlertid at det å 
følge opp ulovligheter og aktører, er et område 
som nedprioriteres, og det er også mange innspill 
og erfaringer som tyder på at det nedprioriteres i 
en slik grad at det har konsekvenser for den gene
relle motivasjonen til å etterleve regelverket. 

Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse, se 
vedlegg 1, viser at: 
–	 det rapporteres i gjennomsnitt 10 ulovlige til

tak pr. kommune pr. år. Dette tilsvarer 3,2% av 
alle byggesakene 

–	 kommunens anslag over totalt antall ulovlige 
tiltak (i forbindelse med søknadspliktige byg
gesaker) er i gjennomsnitt 74 saker pr. kom
mune. Dette tilsvarer 23% av antall byggesaker. 

–	 76% av ulovlige tiltak som rapporteres, følges 
opp. Dersom pålegg ikke følges opp, er advar-
sel/tilbaketrekking av ansvarsrett det virke
middel som benyttes av flest kommuner. 
Tvangsmulkt er langt mer vanlig blant de store 
enn blant de små kommunene 

–	 56% av kommunene opplever regelverket knyt
tet til ulovlige tiltak som forståelig og enkelt å 
praktisere. Blant kommuner med mer enn 
50.000 innbyggere, svarer samtlige «ja» på 
dette spørsmålet 

–	 det gjennomføres tilsyn i 3,3% av sakene ved 
prosjektering og 5,0% ved utførelse 

–	 det oppdages store feil i 33% av tilsynene ved 
prosjektering og 38% av tilsynene ved utførel
sen. 33% av tilsynene krever omfattende oppføl
ging etter tilsynene 

Etter utvalgets oppfatning bekrefter dette et inn
tr ykk mange har hatt om at reglene ikke etterle
ves i tilstrekkelig grad. Man må anta at myndighe
tenes fortsatt manglende oppfølging kan lede til 
en ytterligere negativ utvikling. 

8.4.3	 Hvorfor følges så få saker opp med 
sanksjoner? 

I Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse har 
man undersøkt om dagens regelverk vurderes å 
være hensiktsmessig av kommunene. 

De store kommunene mener at regelverket er 
forståelig og enkelt å praktisere. Dette kan indi
kere at kompetanse er en viktig faktor. Når man 
likevel velger å ikke følge opp, er det nærliggende 
å konkludere med at det er ressurssituasjonen 
som er avgjørende. Dette er virksomhet som ikke 
genererer inntekter på lik linje med søknadsbe
handling. I tillegg er det mer effektiv saksbehand
ling og kortere saksbehandlingstid som etterspør
res. Innføringen av tidsfrister understreker og 
direkte påvirker denne prioriteringen. 

Dersom man forutsetter at det å følge opp 
brudd på lovgivningen er nødvendig for å sikre 
gode resultater, er det også viktig at det lages 
regelverk og gis føringer fra sentrale myndigheter 
som sikrer en riktig prioritering. 

En vesentlig faktor må uansett antas å være 
den utgift kommunen påføres ved denne type 
saksbehandling. 
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8.4.4	 Muligheter for finansiering av 
ulovlighetsoppfølging innenfor dagens 
regelverk 

Bøter 

Straffansvar for overtredelse av plan- og byg
ningslovgivningen reguleres av plan- og bygnings
loven §§ 110-112. Straffen for overtredelse av 
plan- og bygningsloven er bøter. Der det er aktu
elt å følge opp ulovlighetssaker med straffansvar, 
må kommunen anmelde overtredelsen til politiet, 
som følger opp saken som ordinær straffesak. 
Dersom politiet finner grunnlag for å ilegge bot 
for overtredelsen av plan- og bygningsloven, vil 
boten tilfalle statskassen jf. straffeloven § 27. Det 
er således ikke mulig å finansiere kommunens 
arbeid med ulovlighetsoppfølging direkte gjen
nom ileggelse av bøter. 

Tvangsmulkt 

Plan- og bygningsloven § 116a gir hjemmel for å 
fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte 
pålegg ved overtredelse av plan- og bygningslov
givningen. Med tvangsmulkt i forbindelse med 
forvaltningsrettslig lovgivning (f.eks. plan- og 
bygningsloven) forstås en plikt til å betale et pen
gebeløp ved overtredelse av loven. Ileggelse av 
slik tvangsmulkt har ingen strafferettslige konse
kvenser. Formålet med tvangsmulkten er å fram
tvinge overholdelse av bygningsmyndighetenes 
vedtak, og den ansvarlige kan unngå mulkten ved 
å rette opp overtredelsen. Tvangsmulkt ilegges 
altså av prevensjonshensyn og virker etter sin 
hensikt dersom den ansvarlige innretter seg slik 
at han ikke må betale. Man kan altså ikke finansi
ere nødvendig arbeid med ulovlighetsoppfølging 
gjennom ileggelse av tvangsmulkt. 

Tvangsfullbyrding 

Dersom et pålegg ikke etterkommes, kan byg
ningsmyndighetene la de nødvendige arbeider 
utføre for den ansvarliges regning, jf. plan- og byg
ningsloven § 115 første ledd. I disse tilfellene vil 
kommunen i alle fall ha muligheter for å få dek
ning for utgiftene til gjennomføringen av selve 
pålegget, for eksempel rivingen. Det vil imidlertid 
kunne knytte seg usikkerhet til om kravet faktisk 
blir betalt eller lar seg inndrive. I tillegg vil ikke 
kommunens utgifter til den omfattende forutgå
ende saksbehandlingen kunne kreves dekket 
innenfor denne hjemmelen. 

Gebyrer 

Gebyrnivået etter plan- og bygningsloven uttr yk
ker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved 
behandling av saker etter loven. Det må antas at 
lovens § 109 gir hjemmel for å ilegge et behand
lingsgebyr for merarbeidet som ulovlighetsoppføl
gingen medfører, ved behandling av søknader 
som kommer inn for etterfølgende godkjenning. 
Merarbeidet må ligge innenfor det som er pålagt 
etter loven. Dette må det tas hensyn til ved bereg
ning av gebyrenes størrelse. Gebyret skal være et 
vederlagskrav for arbeid som ville vært unngått 
dersom søknads- eller meldekrav hjemlet i plan
og bygningsloven hadde vært fulgt. 

Ulovlighetsoppfølging er imidlertid en svært 
ressurskrevende prosess, og selve behandlingen 
av enkeltsaker er bare en del av det nødvendige 
arbeid i denne forbindelse. Ofte, og spesielt i for
bindelse med større ulovlighetsoppfølgingspro
sjekter, vil det være nødvendig med omfattende 
forarbeider i form av registrering og kartlegging 
før selve behandlingen av enkeltsaker kan iverk
settes. Det vil dessuten ofte være nødvendig med 
en del etterarbeider, for eksempel befaring på den 
aktuelle eiendom. Ulovlighetsoppfølging genere
rer flere klager, og det er ikke uvanlig at man får 
flere klageomganger i en og samme sak. Forbere
dende klagebehandling kan ikke finansieres gjen
nom gebyrer. Det er derfor rimelig å anta at selv 
med de muligheter for økte gebyrer som er hjem
let i dagens lov, vil kommunen i svært mange til-
feller ende opp med at det å følge opp ulovligheter 
blir en netto utgift. Alternativ tidsbruk ville vært å 
bruke de samme ressursene på behandling av 
ordinære saker som i de fleste tilfeller gir kommu
nen en inndekning tilsvarende ressursbruken. 

8.4.5	 Kort om ulovlighetsoppfølging i andre 
land 

Stort sett alle europeiske land har bestemmelser 
om sanksjoner ved byggevirksomhet som ikke er 
i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrif
ter og beslutninger fra bygningsmyndighetene. 
Dette gjelder både straff og administrative sank
sjoner. 

En fellesnevner synes å være at de kompe
tente myndigheter har adgang til å gi pålegg om 
midlertidig stansing og retting, herunder riving 
og avsperring. I tillegg kan de ta rettslige skritt, 
som å gå til søksmål og gi rettslige påbud. 

Felles synes også å være adgangen til å iverk
sette tvangstiltak ved å gjennomføre retting på 
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eierens bekostning, dersom eieren ikke selv fjer
ner eller retter det ulovlige byggearbeidet etter 
pålegg. 

Tyske bygningsmyndigheter kan i visse tilfel
ler stanse byggearbeider dersom de finner at 
ansvarlig utførende ikke har nødvendig kompe
tanse. Stansingen av byggearbeidene kan opprett
holdes inntil kvalifisert personell benyttes. Etter 
det utvalget kjenner til, bruker tyske bygnings
myndigheter denne muligheten aktivt. Utvalget 
antar at pålegg om stans i dag i hovedsak benyttes 
når det oppdages tilfeller der det bygges uten tilla
telse eller i strid med tillatelse, eller ved større feil 
som vil være vanskelige å rette i ettertid, eller når 
fare er i ferd med å oppstå. I mindre grad benyttes 
stansing ved mangler knyttet til ansvarsretter 
eller utførelse av arbeider. 

8.4.6 Oppsummering og veivalg 

Det må etter utvalgets mening være et utgangs
punkt at den som skaper ekstra kostnader, skal 
betale dem. 

Bygningslovutvalget vil se nærmere på lov
endringer som er nødvendige for å unngå den 
situasjonen man i dag har ved at det er de som 
innretter seg etter regelverket som finansierer 
kommunens oppfølging av de som velger å ikke 
forholde seg til søknadsplikt og vedtak. Utvalget 
mener det kan være riktig på dette området å 
motivere til, eventuelt framtvinge, riktig ressurs
bruk gjennom lovgivningen. Hva man skal endre 
må ses i sammenheng med tilsyn og godkjenning 
av ansvarlige, da det ofte i tillegg til oppfølging av 
ulovligheten som gjerne skjer overfor tiltaksha
ver, også kan være aktuelt å vurdere konsekven
sene i forhold til ansvarsretten. 

Det er mange årsaker til at feil oppstår, og det 
er ikke i alle tilfeller like klanderverdige forhold 
som ligger til grunn. Men det er uansett viktig å 
slå fast at dersom det er et pengemotiv som ligger 
bak, så bør dette møtes med økonomisk baserte 
virkemidler. 

Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse, og 
det utvalget ellers har fått av tilbakemeldinger, 
viser at det å følge opp ulovligheter krever en viss 
spesialkompetanse og rutine. Det bør ses på 
mulighetene for å etablere støttefunksjoner på 
dette området til de kommuner som ikke selv har 
riktig eller tilstrekkelig kompetanse i egen organi
sasjon. Et samarbeid innenfor regioner kan her 
være et alternativ. Man bør også kunne se på om 
det er mulig å innhente ressurser/kompetanse 
eller å overlate oppgaver til det private på dette 

området. Dette må selvsagt avveies i forhold til de 
viktige rettssikkerhetsspørsmålene som gjør seg 
gjeldende ved denne formen for myndighetsutø
velse. 

Man må uansett sette kommunene bedre i 
stand til å drive en aktiv ulovlighetsoppfølging. 
Dette må ses som et ledd i å oppnå en større 
effektivitet i systemet. Etter Bygningslovutvalgets 
syn bør det bl.a. vurderes å utvide muligheten for 
å stanse byggearbeider som ikke er lovmessige. 

8.5 Finansiering av fellesinnretninger 
– kostnadsfordeling 

8.5.1 Problemstilling og mandat 

Ved finansiering av anlegg og andre fellesinnret
ninger som skal tjene ett eller annet felles bruks
formål, er det en utfordring å finne fram til redska
per som sikrer at disse virkelig blir betalt av bru
kerne. Hvis ikke, vil resultatet kunne bli at man 
ikke får bygd nødvendige anlegg og bygninger, 
eller at noen brukere betaler mens andre får gra
tis tilgang til samme gode. 

Bygningslovutvalget har i mandatet blitt bedt 
om å se på reglene om finansieringsansvar for vei, 
vann og avløp. Av mandatet fremgår følgende: 

«Kostnadsfordeling. Plan- og bygningsloven 
har regler om refusjon for utgifter til veg, vann 
og avløp, dvs tekniske infrastrukturtiltak. 
Reglene er detaljerte og vanskelige, og krever 
meget god innsikt for å kunne brukes hensikts
messig. Utvalget bør vurdere andre mulighe
ter med sikte på å finne frem til nye, enklere 
regler, jf. også Holt-utvalgets forslag i NOU 
1987: 33 om et kommunalt administrativt regu
lativ for kostnadsfordeling.» 

8.5.2 Gjeldende refusjonsordning 

Gjeldende refusjonsordning skriver seg fra en lov
endring i 1986, se lovens kap. IX samt Ot.prp. 
nr. 57 (1985-86) Om lov om endringer i plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Refusjonsre
glene beskrives ikke nærmere her, men er utfør
lig behandlet i boken Odd Jarl Pedersen m.fl., Plan
og bygningsrett, Oslo, 2000, s. 575-603. 

Bygningslovutvalget gjennomførte primo 2003 
en spørreundersøkelse blant landets kommuner, 
der halvparten av kommunene innga svar. 18% av 
de kommunene som svarte hadde brukt refu
sjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven 
kap. IX i løpet av de siste tre årene. Blant kommu
ner med mer enn 50.000 innbyggere hadde 50% av 
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kommunene benyttet refusjonsbestemmelsene de 
siste tre årene. 

8.5.3	 Utredninger om emnet 

Byggesaksutvalget foreslo i NOU 1984: 9 Forenk
linger i bygningsloven m.v. II et forenklet refu
sjonssystem. I tillegg ble det foreslått et differen
siert system for tilknytningsavgifter, som også 
skulle omfatte vei (etter samme opplegg som for 
vann- og avløpsledninger). Supplert med en 
adgang til å inngå avtaler mellom private utbyg
gere og kommunen, ble dette ansett tilstrekkelig. 
Kommunaldepartementet tok imidlertid allerede i 
høringsrundskrivet (H-6/85) avstand fra utvalgets 
forslag på dette punkt, og foreslo deretter lovend
ringer2 som ble gjennomført ved lov av 20. juni 
1986 nr. 37 (gjeldende refusjonsregler). 

Holtutvalget gjennomgikk i NOU 1987: 33 
Nytt hovedgrep på plan- og bygningslovgivningen 
erfaringene fra lovendringen, bl.a. basert på en 
spørreundersøkelse blant landets kommuner 
gjennomført våren 1987. Temaet var i hvilken 
grad kommunene faktisk brukte lovens bestem
melser om refusjon. Ca. 40% av de som svarte, 
brukte refusjonsbestemmelsene. Spørreundersø
kelsen viste også at mange kommuner ikke fant 
noen logisk begrunnelse for at det ikke var mulig
het for innkreving av tilknytningsavgift for vei. 

Med sikte på en bedre samordnet lovgivning 
og forenklet håndtering av saksfeltet, la Holtutval
get fram en skisse til et fordelingssystem basert 
på en sammenkopling av dagens refusjonssystem, 
avtaleordninger og reglene om tilknytningsavgif
ter. For å markere endringene i forhold til refu
sjonssystemet, foreslo utvalget betegnelsen kost

nadsbidrag. Kostnadsbidraget ble foreslått fastsatt 
ut fra en godkjent kostnadsramme for anlegget 
eller etter faste kommunale satser, se lovforslaget 
§ 9-3 med kommentarer. 3 Forslaget ble imidlertid 
ikke fulgt opp. 

8.5.4	 Mulige virkemidler for finansiering 
av fellesinnretninger 

Som det framgår av de utredninger som tidligere 
er utført omkring dette emnet, finnes det flere 
typer instrumenter som kan benyttes til å sikre 

2 Ot.prp. nr. 57 (1985-86) Om lov om endringer I plan- og byg
ningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

3 NOU 1987: 33 Nytt hovedgrep på plan- og bygningslovgiv
ningen s. 112 flg. 

investeringer i fellesinnretninger. Av disse samt 
andre, mer ukjente måter kan nevnes: 
–	 en mer kompensatorisk og fleksibel måte å 

utforme reguleringsplaner på, som gir mulig
het for å innarbeide vilkår for bygging av felles
innretninger 

– nyttebaserte investeringsbidrag 
– ordninger basert på verdistigning 
–	 avtaler (utbyggingsavtaler og offentlig privat 

samarbeid (OPS)) 

Utformingen av reguleringsplaner faller utenfor 
Bygningslovutvalgets mandat. Planlovutvalget har 
i NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional 
planlegging etter plan- og bygningsloven II, fore
tatt en total gjennomgang av plansystemet. 

Så vel Planlovutvalget som Bygningslovutval
get foreslår lovregler om utbyggingsavtaler, se 
kap. 9. Utbyggingsavtaler kan supplere for eksem
pel de nyttebaserte investeringsbidrag, men ikke 
erstatte dem. Dette fordi forholdet til tredjepart 
som måtte få fordeler av investeringen, ikke 
omfattes av utbyggingsavtalen. Videre kan offent
lig privat samarbeid (OPS) også komme supple
rende inn, for eksempel ved oppføring, vedlike
hold og drift av de områdeuavhengige fellesinn
retninger (utdannings-, helse- og sosialfunksjo
ner). 

I det følgende presenteres og diskuteres nytte
baserte investeringsbidrag. Ordninger basert på 
verdistigning omtales også kort. 

Nyttebaserte investeringsbidrag 

Formålet med disse instrumentene er å fram
skaffe bidrag til investeringer i fellesinnretninger, 
typisk opparbeidelse av vei, vann og avløp. I mot
setning til reguleringene styrer de ikke arealbruk 
og arealverdier, men utnyttelse av den kapasitet 
som ligger i de fellesinnretninger planleggingen 
skaper. Bidragene som innkreves for å dekke 
kostnadene til fellesinnretningene er – som nav-
net tilsier – basert på nytte. Bidragene er øremer
ket et investeringsformål, i motsetning til skatt. 
Det er imidlertid utfordringer forbundet med å 
håndtere tidsforskjellen mellom bygging og inn
kreving. De nyttebaserte investeringsbidrag kan 
inndeles i forhåndsinnkreving, etterbetaling og 
standardiserte avgifter. 

Når det gjelder forhåndsinnkreving, er område
og formålsspesifikke bidrag de mest aktuelle. 
Man må i utgangspunktet kunne dokumentere en 
funksjonell sammenheng mellom utbyggingen og 
den veksten som vil skje lokalt på den ene side, og 
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det tilleggsbehovet for innretninger som er nød
vendig for å betjene veksten på den andre. Finan
sieringsordningen skal ta sikte på å avhjelpe de 
utbyggingsbehovene som f.eks. veksten i folke
mengde genererer. Løpende oppgraderings- eller 
vedlikeholdsbehov som måtte følge av at f.eks. 
kommunen tidligere har forsømt sine plikter, skal 
ikke kunne dekkes inn gjennom denne ordnin
gen. Et annet prinsipp som ligger til grunn for 
metodebruken, er at man må kunne dokumentere 
sammenheng mellom anvendelsen av de investe
ringsbidragene som avkreves fra løpende utbyg
ginger, og den nytte disse utbyggingene gir for 
gjennomføringen av aktuelle fellesinnretninger. 
Prinsippet er lett å forstå ut fra den betraktning at 
den som er med å betale, har krav på å få tilgang 
til det gode det er betalt for. Det fører i praksis til 
«øremerking» av bidragene. Investeringsbidrag 
brukes gjerne i forbindelse med investeringer i 
fellesinnretninger hvor kapasiteten bare kan utvi
des gjennom terskelvise investeringer. Nå en utvi
delse er foretatt, vil det være ledig kapasitet en tid 
fremover. Det er verdt å merke seg at investe
ringsbidragene ikke trenger å være knyttet til en 
konkret utbygging. 

Slike bidrag kan kombineres med offentlige 
midler i områdebaserte investeringsprogrammer. 

Styrken ved forhåndsinnkreving av investe
ringsbidrag består i at de gir svar på mange av de 
utfordringer som man gjennom reguleringsplan 
ikke er i stand til å håndtere: 
–	 de løser utfordringen med fysisk udelelighet, 

slik at det en enkelt utbygging belaster felles
innretningene motsvares av utbyggingens 
bidrag til investeringene 

–	 de løser forholdet til tredjepart, som verken 
reguleringer eller avtaler normalt gjør fullt ut 

–	 siden oppgjørene foreligger i penger, kan de 
forvaltningsmessige transaksjonene av bidra
gene foretas mer eller mindre uavhengig av 
reguleringene 

–	 dessuten innkreves bidragene direkte fra for-
slag til utbygginger som betingelse for å oppnå 
tillatelse til tiltak. Effektiviteten i innkrevings
ordningen må derfor antas å bli bedre, sammen
lignet med etterbetaling, hvor bidraget utlignes 
på eiendommer som får nytte av fellesinnretnin
ger hvor utbyggingen alt er gjennomført. 

Svakhetene er imidlertid flere, og til dels tungtvei
ende: 
–	 siden forhåndsinnkreving må være basert på 

bindende kriterier gitt på forhånd, blir de ofte 
kompliserte å for valte 

–	 en ikke uvesentlig del av utfordringene knyttet 
til forvaltningen, skyldes også at det må opere-
res med øremerkede fonds. Det vil alltid være 
betydelig risiko for at framtidige investeringer 
i fellesinnretninger forskyves i tid, eller at 
vesentlige endringer i forutsetningene for 
gjennomføringen forandres underveis. Skal 
denne forvaltningen fungere, vil det derfor for
utsette betydelig engasjement og omkostnin
ger fra for eksempel kommunenes side 

–	 investeringsbidrag av denne typen dekker 
neppe alene kapitalbehovet for framtidige fel
lesinnretninger. Normalt vil det bare kunne 
fungere som en av flere muligheter for å sup
plere skatte- og avgiftssystemet, bruk av avta
ler, etc. 

–	 en av de store utfordringene knyttet til bruk av 
denne typen investeringsbidrag må likevel 
være fordelingsvirkningene. Spesielt gjelder 
dette de mest ambisiøse ordningene, hvor det 
inngår fellesinnretninger som funksjonelt sett 
er uavhengig i forhold til planområdets 
avgrensning, slik som flere kommunale tjenes
tefunksjoner. 

Bidrag basert på etterbetaling er en generell form 
for refusjon. Utgangspunktet er at det i forbin
delse med en utbygging blir behov for en, eventu
elt flere, fellesinnretninger som gjennomføres og 
finansieres som en del av utbyggingen. Utbygger 
(eventuelt andre) forskutterer investeringen og 
søker etterbetaling av tilgrensende tomteeiere 
som får nytte av denne. Utbyggingen bidrar til å 
øke kapasiteten for vedkommende fellesinnretnin
ger. Kapasitetsøkningen gir eiendommer som lig
ger innenfor det området som betjenes av disse 
innretningene grunnlag for videre utbygging. 
Heri ligger forutsetningen om eiendommenes 
nytte av fellesinnretningen. Etterbetaling er først 
og fremst et redskap for å sikre en viss kostnads
dekning ved enkeltutbygginger, i motsetning til 
forhåndsinnkreving som blir et instrument for å 
skaffe kapital til bygging av fellesinnretninger. 
Dette redskapet har et «smalt» bruksområde. Til 
gjengjeld finnes det ingen andre lett anvendbare 
virkemidler som dekker akkurat denne byutvi
klingssituasjonen. 

Av fordeler ved etterbetaling av nyttebaserte 
investeringsbidrag nevnes: 
–	 den er basert på oppgjør i penger som også kan 

gjøres gjeldende overfor tredjepart 
–	 den dekker spesialiserte utbyggingssituasjo

ner. Et tradisjonelt eksempel oppstår når 
utbygger som forutsetning for å kunne bygge, 
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må bekoste ny vei fram til byggeområdet og 
denne veien skaper fordeler for naboeiendom
mer 

–	 sammenlignet med forhåndsinnkreving virker 
det dessuten fordelaktig ved at det ikke er nød
vendig med forvaltning av løpende innkreving 
og fondsdisposisjoner for finansiering av en 
framtidig og usikker utbygging. 

Det sistnevnte representer også en vesentlig svak
het ved ordningen: 
–	 den kan ikke brukes til å akkumulere kapital 

for å sikre tilstrekkelig midler slik at byggin
gen av fellesinnretningen kan gjennomføres. 
Den blir altså ikke som forhåndsinnkreving et 
instrument for å skaffe kapital til bygging av 
fellesinnretninger, men heller et redskap for å 
sikre en rettferdig fordeling av kostnadene 

–	 effektiviteten i innkrevingen av bidragene kan 
heller ikke måle seg med forhåndsinnkreving 
hvor bidragene direkte knyttes til nye prosjekt
forslag. Ved etterbetaling rettes kravet om 
bidrag mot alle eiere innenfor et nærmere 
avgrenset «nytteområde», uten hensyn til eier
nes interesser eller planer for utbygging på sin 
eiendom. Erfaringsmessig bidrar dette til mer 
krevende for valtningsoppgaver og høyere 
transaksjonskostnader 

–	 dessuten øker det risikoen for at man ikke vil 
kunne fordele investeringen fullt ut på de som 
angivelig får nytte av den. Det betyr at man 
bare får dekket inn en del av investeringsbelø
pet. 

Standardiserte avgifter gir kommunene adgang til 
å innkreve avgifter for løpende utbygging øremer
ket en bestemt type fellesinnretninger, men ikke 
til områdeavgrensede prosjekter. Størrelsen på 
denne typen avgifter fastsettes sentralt gradert 
etter byggeformål, for eksempel basert på bygge
kostnadsindekser, og vedtas innført lokalt ut fra 
politiske vurderinger og behov. Avgiften avkreves 
automatisk i forbindelse med byggesaksbehand
lingen, forutsatt at de er vedtatt innført innenfor 
vedkommende kommune. 

Styrken ved et mer rendyrket avgiftssystem 
som dette, er enkelheten og derved muligheten 
for enklere administrasjon og mindre transak
sjonskostnader. 

Svakheten går på to forhold: 
–	 generelle avgifter anvendt i planleggingen har 

tendens til å virke aktivitetsdempende, iallfall 
på kort sikt. Det vil si at kommuner som innfø
rer denne typen avgifter, kan risikere generelt 

tilbakeslag i sin byggevirksomhet i forhold til 
kommuner som ikke benytter seg av slike 
avgifter. Av denne grunn er det viktig at avgif
tene holdes på et mest mulig moderat nivå 

–	 dessuten vil selvsagt standardiserte avgifter 
være vanskelig å tilpasse lokale markeder og 
konkrete prosjekter. Det innebærer at de ikke 
vil være like egnet til å løse finansieringsspørs
mål i alle typer utbygginger. De kan fungere 
godt i en normalsituasjon under forholdsvis 
enkle og oversiktlige forhold. I større og kom
pliserte transformasjonsprosjekter må de sup
pleres med andre virkemidler, bl.a. bruk av 
avtaler, for å gi smidighet til gjennomføringen 
og skaffe tilstrekkelig kapital. 

Ordninger basert på verdistigning 

Dette instrumentet bygger på læren om at det er 
verdiskapingen i samfunnet som genererer verdi
endringer i fast eiendom. Verdistigningen burde 
derfor ikke komme den enkelte eier eksklusivt til 
gode, men føres tilbake til samfunnet, helt eller 
delvis. I byplanleggingen blir det følgelig viktig å 
anvende instrumenter som i det minste tilbakefø
rer noe av verdistigningen til samfunnets behov 
for fellesinnretninger eller allmennyttige formål 
generelt. 

Legger man denne typen betraktninger til 
grunn, vil man umiddelbart stå overfor den inn-
vending at byplanlegging ikke utelukkende bidrar 
til verdistigning i fast eiendom. Det er noen gan
ger nødvendig med inngrep som forårsaker redu
sert verdi, eller inngrep som stiller noen eiendom
mer i en svakere posisjon med hensyn til potensi
elt realiserbare verdier enn deres naboer. 
Dermed vil et system som forutsetter tilbakefø
ring av økt eiendomsverdi til samfunnet også 
måtte inkludere redskaper for det motsatte. Det 
vil si å kompensere eiere som får sine eiendom
mer forringet eller dårligere stilt i forhold til 
naboen. 

De for valtningsmessige og politiske implika
sjonene for en byplanlegging basert på denne tan
kegangen er krevende. For valtningsmessig reiser 
både utformingen av virkemidlene og bruken av 
dem store utfordringer. Det gjelder spesielt nød
vendigheten av å etablere et politisk akseptert, 
sosialt rettferdig og etterprøvbart system for 
verdsetting av eiendom. Politisk er det også slik at 
mange er interessert i å få kompensasjon som 
følge av offentlig regulering, mens få vil erklære 
seg enig i at verdiøkningen på deres eiendom bør 
være gjenstand for refordeling. 
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8.5.5 Aktuelle løsningsalternativer 

Redegjørelsen ovenfor i pkt. 8.5.4 er generell, og 
gjelder for finansiering av alle typer fellesinnret
ninger. Bygningslovutvalget ønsker å få hørings
instansenes syn særlig på to modeller for et 
enklere system for finansiering av vei, vann og 
avløp, som er særskilt nevnt i mandatet. 

En sammenkopling av refusjonsreglene i en noe 
forenklet form, avtaleordninger og 
tilknytningsavgifter som også omfatter vei 

Utbyggingsavtaler regulerer forholdet mellom 
utbygger og kommune, mens forholdet til tredje
menn ikke er omfattet. Refusjon er et virkemiddel 
som er aktuelt der en utbygger får pålegg om å 
opparbeide vei og/eller hovedledning for vann og 
avløpsvann som også tredjemenn får nytte av. Et 
alternativ til refusjonssystemet for å løse forholdet 
til tredjemenn, er at partene ordner dette på pri
vatrettslig grunnlag. Man søker å forhandle seg 
fram til andre løsninger, men har refusjonsre
glene å falle tilbake på dersom enighet ikke opp
nås. Selve refusjonssystemets eksistens fungerer 
således som et ris bak speilet, og er en motiva
sjonsfaktor for å framtvinge private løsninger. 
Refusjonssystemet oppfattes som tungvint og van
skelig å administrere i sin nåværende form. Det 
er begrensede forenklingsmuligheter i et forde
lingssystem som samtidig skal være individuelt 
rettferdig. En viss grad av forenkling, særlig når 
det gjelder gjennomføringsreglene, synes likevel 
mulig å vurdere. 

En tilknytningsavgift for vei, på linje med til
knytningsavgiften hjemlet i lov om kommunale 
vass- og kloakkavgifter 31. mai 1974 nr. 17, kan 
vurderes innført i tillegg til ovennevnte. Slik får 
man et fleksibelt regelsett som kan tilpasses den 
enkelte sak. Ordningen er som nevnt drøftet og 
foreslått tidligere av så vel Byggesaksutvalget 
som Holtutvalget. 

Å sløyfe refusjonsreglene og i stedet basere seg på en 
ordning med tilknytningsavgifter (i tillegg til 
utbyggingsavtaler) 

Adgangen til å kreve tilknytningsavgifter for vann 
og avløp vurderes utvidet til også å omfatte vei. 
Der veier og ledninger allerede bekostes av kom
munen, vil en utvidelse av avgiftsordningen inne
bære at systemet som helhet forenkles. Dersom 
private opparbeider veier og ledninger, kan man 
tenke seg en ordning der kommunen innkrever 

avgift fra grunneiere som får fordeler av anlegget 
og refunderer tiltakshaver et forholdsmessig 
beløp. Dette er et system som åpner for bygging 
selv om kommunen ikke har midler eller kapasi
tet. Den som ikke vil vente på kommunen, men 
selv opparbeider anlegget, får kompensasjon fra 
avgiftssystemet (og slipper selv avgift). Tilknyt
ningsavgiftene må kunne differensieres uten at 
systemet gjøres for komplisert, avhengig av om 
eiendommen allerede er blitt belastet med oppar
beidelsesomkostninger på annen måte. Et tilsva
rende alternativ ble drøftet, men ikke foreslått av 
Byggesaksutvalget, jf. NOU 1984: 9 Forenklinger 
i bygningsloven m.v. II s. 12-13. 

8.6 Lovens virkeområde 

I forbindelse med lovens virkeområde, er Byg
ningslovutvalget i mandatet bedt om å vurdere 
behovet for egne bestemmelser i loven om anven
delsen på Svalbard. Vurderingen skal skje i samar
beid med andre myndigheter. Videre er utvalget 
bedt om å vurdere hvorvidt reglene for virkeom
råde i sjø er tilstrekkelige og hensiktsmessige. 
Det er særlig pekt på forholdet til undersjøiske til
tak eller tiltak som er festet til havbunnen, også av 
midlertidig karakter. Utvalget er også bedt om å 
vurdere hensiktsmessigheten av å innføre en sak
lig angivelse av hvilke områder loven skal gjelde 
for, sett i forhold til særlovgivning som også regu
lerer bygging og drift av ulike typer infrastruktur. 
Dette skal ses både i forhold til annet regelverk, 
og til lovens formål, som begge er egne punkt i 
mandatet. 

Utvalget forstår mandatet slik at det særlig er 
det saklige virkeområdet som skal vurderes – 
både i sjøområder og generelt. Det må også vur
deres hvordan loven mest hensiktsmessig kan 
angi hvilke tiltak som omfattes. Dette kommer 
ikke så tydelig fram i dagens lov. 

Spørsmålene knyttet til geografisk virkeom
råde, hører imidlertid tematisk sett hjemme i 
lovens plandel, og Planlovutvalget har i sin siste 
utredning, NOU 2003: 14, foreslått nye regler om 
dette. Bygningslovutvalget er av den oppfatning at 
lovens geografiske virkeområde bør være det 
samme for byggesaksbestemmelsene som for 
planbestemmelsene. 

8.6.1 Lovens virkeområde på Svalbard 

Etter at mandatet ble utformet, er det utført et 
arbeid med å innføre deler av plan- og bygningslo
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ven innenfor Longyearbyen planområde som for
skrift til Svalbardloven lov 17. juli 1925 nr. 11. 
Dette har vært et samarbeid mellom Justisdepar
tementet, Kommunal- og regionaldepartementet 
og Longyearbyen lokalstyre. Med få unntak ble 
plan- og bygningslovens regelverk innført i Long
yearbyen planområde med virkning fra 1. april 
2003. Unntakene gjelder bl.a. reglene om mel
ding, samt refusjons- og ekspropriasjonsbestem
melsene som ikke passer pga. eierstrukturen 
innenfor området. 

Utvalgets mandat er imidlertid ikke endret når 
det gjelder forholdet til Svalbard, og utvalget vil 
derfor vurdere om det skal inntas noe om Sval
bard i plan- og bygningsloven. Bygningslovutval
get vil i siste delutredning, der hovedtyngden av 
lovendringer vil bli foreslått, vurdere anvendelsen 
av disse på Svalbard. 

8.6.2 Planlovutvalgets forslag 

Planlovutvalget har foreslått to bestemmelser om 
lovens virkeområde, en for det saklige og en for 
det geografiske virkeområdet, jf. §§ 1-2 og 1-3 i 
NOU 2003: 14. Utvalget har ingen omtale i særmo
tivene til § 1-2 av hvilke tiltak eller type tiltak som 
faller innenfor lovens saklige virkeområde, men 
viser til at det med uttrykket «bygge- og anleggstil

tak» siktes til alle tiltak som omfattes av loven, 
enten det krever tillatelse etter reglene i lovens 
kapittel XV og XVI, eller reguleres direkte gjen
nom arealplanene uten tillatelse. Det presiseres at 
også endring av bruk av bygninger omfattes. 

Planlovutvalgets forslag til bestemmelse om 
lovens geografiske virkeområde, tilsvarer med 
noen endringer dagens § 1. Mens dagens lov gjel
der ut til grunnlinjen, har Planlovutvalget foreslått 
en utvidelse av virkeområdet med 1 nautisk mil. 
Som begrunnelse har utvalget bl.a. vist til EUs 
vannressursdirektiv, som har tilsvarende anven
delsesområde. Dette direktivet skal gjennomføres 
i Norge blant annet gjennom bruk av planleggin
gen etter plan- og bygningsloven. Etter Planlovut
valgets vurdering vil det kunne bli komplisert å ha 
forskjellig virkeområde for loven avhengig av om 
vedkommende spørsmål faller inn under virkeom
rådet for vannressursdirektivet eller ikke. 

Planlovutvalget har foreslått å åpne for at Kon
gen kan utvide eller innskrenke virkeområdet i 
sjø. Forslaget er begrunnet i at det kan være 
behov for dette i tilfelle hvor det er en nær sam
menheng mellom næringsmessige behov, og/ 
eller vernebehov, for å se forskjellige oppgaver i 

sammenheng over kommunegrensen samt at vir
keområdet bør kunne utvides når det er nødven
dig for å få til gode helhetsløsninger i kystsone
planleggingen. 

Dagens unntak for rørledninger i sjø er omtalt 
under bestemmelsen om det geografiske virke
området i § 1-3. Et flertall i Planlovutvalget går inn 
for å fjerne unntaket, mens et mindretall på tre 
går inn for å beholde unntaket slik det er i dag. 
Flertallet mener at det er vanskelig å se begrun
nelsen for at rørledninger som føres inn til eller 
nær land, ikke skal omfattes av loven også for den 
del av ledningen som ligger i sjøen. Det mener at 
rørledninger kan ha stor betydning for bruken av 
både sjø- og landarealet i området, samtidig som 
annen arealbruk kan bli avgjørende for hvor rør
ledninger kan eller ikke kan ilandføres. Flertallets 
konklusjon er derfor at planlegging av rørlednin
ger i sjø bør inngå i den alminnelige arealplanleg
ging. 

Bygningslovutvalgets vurdering av forslaget 

Bygningslovutvalget slutter seg til Planlovutval
gets forslag om å dele bestemmelsene om lovens 
virkeområde i to paragrafer. Dette virker r yddi
gere enn dagens ene bestemmelse, og gir bedre 
oversikt. 

Bygningslovutvalget anser spørsmålet om å 
utvide lovens geografiske virkeområde med 1 
nautisk mil for å være av utpreget planfaglig art, 
og vil avvente høringen på Planlovutvalgets for-
slag. Bygningslovutvalget er av den oppfatning at 
loven fortsatt bør ha samme geografiske virkeom
råde for plan- og byggesaksdelen. 

Når det gjelder forslaget om å åpne for at Kon
gen kan utvide eller innskrenke virkeområdet, 
antas det ikke å være det samme behovet for flek
sibilitet i byggesaksbestemmelsene. Bygningslov
utvalget har derfor ingen særskilte merknader til 
Planlovutvalgets forslag på dette punkt. 

Planlovutvalgets forslag om å fjerne unntaket 
for rørledninger i sjø for transport av petroleum i 
dagens bestemmelse om virkeområde, tar Byg
ningslovutvalget ikke stilling til nå. I stedet avven
tes høringen av forslaget. Dersom planlegging av 
rørledning i sjø skal inngå i den alminnelige areal
planlegging, slik Planlovutvalgets flertall foreslår, 
må det likevel vurderes hvorvidt og eventuelt i 
hvilken grad slike tiltak også skal byggesaksbe
handles. Bygningslovutvalget vil komme tilbake 
til dette i delutredning II. 
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8.6.3 Lovens saklige virkeområde 

Historisk utvikling og gjeldende rett 

Dagens lov har ingen bestemmelse hvor lovens 
saklige virkeområde er angitt eksplisitt og samlet. 
Man må gå til flere bestemmelser for å finne ut 
hvilke tiltak som skal behandles etter loven. Para-
graf 1 gjelder det geografiske virkeområdet, men 
har et unntak fra det saklige virkeområdet i andre 
ledd. For en del tiltak gjelder hele loven, mens for 
andre gjelder loven så langt den passer. I den 
senere tid har det vært en utvikling mot at stadig 
flere tiltak skal behandles etter plan- og bygnings
loven. 

Opprinnelig var det kun tiltak i form av oppfø
ring av bygninger som skulle undergis saksbe
handling etter plan- og bygningslovgivningen. 
Etter hvert ble også bygningsmessige konstruk
sjoner og anlegg, som ikke kunne rubriseres som 
bygninger, likestilt. 

Det var i utgangspunktet bare menneskelagde 
fenomener som ble underlagt byggesaksbehand
ling, mens for eksempel forandringer av grunnen 
i form av graving og oppfylling falt utenfor. Det 
var også et vilkår for å komme inn under byg
ningslovens saksbehandling, at innretningen 
hadde en viss fast og varig tilknytning til grunnen. 

Bygningsloven av 1965 anga en saklig 
begrensning som fremgikk av § 1 sammenholdt 
med §§ 81 og 82. Begrensningen gjaldt driftsbyg
ninger for jordbruk og skogbruk, sportshytter, 
sommerhus og kolonihagehus, som bare gikk inn 
under loven i den utstrekning dette var direkte 
angitt (kommunale vedtekter). 

Unntaket for hytter etc. i loven av 1965 ble 
opphevet i plan- og bygningsloven av 1985. 

Avgrensningsspørsmål har særlig vært knyttet 
til såkalte § 84-tiltak. Paragraf 84 har vært en slags 
«sekkepost» for tiltak som ikke kan karakterise
res som bygning eller lignende, eller hvor byg
ning bare er en liten del av et større tiltak. Utvik
lingen har gått fra en kasuistisk oppregning til 
mer generelle formuleringer. 

Således hadde § 84 i bygningsloven av 1965 
følgende oppregning: 

«…kaianlegg, moloer, dokker, bruer, transfor
matorer, tank- og beholderanlegg, underjor
diske anlegg, haller og bedrifter i fjell, tribuner, 
idrettsanlegg.». 

I plan- og bygningsloven av 1985 ble hovedkarak
teristikken av arbeider som skulle omfattes av § 
84 beholdt, men de nevnte eksemplene ble fjernet 

fordi de ble ansett å være tilfeldige og at de bidro 
til tvil om hva som skulle gå inn under § 84. Det 
ble forutsatt at de arbeider som skulle omfattes av 
bestemmelsen skulle fastlegges gjennom praksis 
og veiledning, eventuelt forskrift fra sentrale myn
digheter, jf Kommunaldepartementets rundskriv 
H-20/86. For å unngå tvil om hjemmelsgrunnla
get ble det likevel tatt inn en uttrykkelig bestem
melse om meldeplikt for masseuttak og masse
oppfylling. Meldeplikt for masseuttak ble under 
Stortingsbehandlingen begrenset til å gjelde mas
seuttak ut over husbehov. 

Ved lovrevisjonen vedtatt i 1995 ble § 84 
endret på nytt. For det første ble tiltakene etter 
bestemmelsen gjort søknadspliktige. For det 
andre ble virkeområdet både presisert og utvidet. 
Det ble tatt inn i bestemmelsen at reglene gjaldt 
«vesentlig terrenginngrep» – et begrep som ble 
ansett som et samlebegrep som skulle erstatte det 
tidligere «masseuttak og -fylling». Videre ble 
begrepet ansett å omfatte en gråsone der det tidli
gere hadde vært tvil. Det ble i tillegg innført en 
hjemmel for kommunen til å fastsette høyde og 
form på terreng. 

Ved samme lovendring ble anlegg av vei og 
parkeringsplass gjort søknadspliktig etter plan
og bygningsloven gjennom en tilføyelse i § 84. 
Slike tiltak hadde også tidligere som hovedregel 
falt inn under loven, hvis de medførte masseuttak 
eller -fylling eller omfattet konstruksjoner av ulik 
art. Det hadde imidlertid vært uklart om veier 
uten slike konsekvenser var omfattet av loven. 

For å tydeliggjøre virkeområdet for bestem
melsene i § 84, ble det presisert at reglene gjaldt 
tiltak på og i grunnen, i vassdrag og sjøområder. 
Det ble foreslått i høringen at tilsvarende presise
ringer burde tas inn i lovens § 1. Dette ble likevel 
ikke gjort med den begrunnelse at «…den [§ 1] 
gir uttrykk for omtrent det samme som foreslått 
her. Disse tilføyelsene endrer ikke lovens virke
område, jfr. § 1, men er en forklaring og påmin
nelse om virkeområdet, på samme måte som i § 
93.», jf. Ot.prp. nr. 39 (1993-94) side 147. 

Ved lovrevisjonen vedtatt i 1995 ble brønnlo
ven, tidligere lov 31. mai 1957 nr 1, opphevet og 
de nødvendige regler for å videreføre brønnlo
vens krav ble innarbeidet i plan- og bygningsloven 
§ 83. Bestemmelsen omfatter også gårdsdammer 
og andre dammer i nærheten av bebyggelsen, jf. 
Ot.prp. nr. 39 (1993-94) side 190. 

Etter at § 84-tiltakene ble gjort søknadspliktige 
ved siste lovrevisjon, vil tiltakene som omfattes av 
dagens lov i hovedsak følge av ordlyden i plan- og 
bygningsloven § 93 første ledd bokstav a til j, som 
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angir søknadspliktige tiltak. Noen av de tiltakene 
som i utgangspunket faller inn under ordlyden i § 
93, er likevel unntatt fra hele eller deler av lovens 
bestemmelser. 

For tiltak etter §§ 81, 84 og 85 gjelder lovens 
bestemmelser «så langt de passer». I § 82 om fri
tidsbebyggelse, er det spesifikt angitt hvilke 
bestemmelser i loven som ikke gjelder. 

Det er unntak fra søknads- og meldeplikt for 
hemmelige militære anlegg, men vedkommende 
militære myndighet har ansvaret for at bestem
melsene i plan- og bygningsloven eller i medhold 
av loven blir overholdt. Kommunaldepartementet 
kan gjøre unntak fra søknadsplikt og kontroll mv. 
for tiltak innenfor en enkelt bedrifts område, jf. 
§ 86b.  

Det er unntak fra reglene om saksbehandling, 
ansvar og kontroll for visse tiltak som behandles 
etter annet lovverk, jf. saksbehandlingsforskrif
ten § 7 og også unntak fra andre byggesaksregler 
for noen av disse tiltakene. Mindre tiltak er unn
tatt fra saksbehandling, ansvar og kontroll, men 
øvrige regler i loven gjelder, jf. saksbehandlings
forskriften § 5. 

I bestemmelsen om lovens virkeområde er det 
gjort ett unntak i det saklige virkeområdet for rør
ledninger i sjø for transport av petroleum, jf. § 1 
første ledd fjerde punktum. Begrunnelsen for 
unntaket var at det knytter seg sterke nasjonale 
interesser til slike rørledninger, og at dette medfø
rer et særlig behov for klare saksbehandlingsre
gler og raske avklaringer. En avveining mellom 
kommunens ønsker og behov for slik planlegging 
og petroleumsmyndighetenes interesser, førte til 
unntaket. (Ot.prp. nr. 51 (1987-88)). 

8.6.4 Utvalgets vurderinger 

Utvalget har gjennom sin faktaundersøkelse, se 
vedlegg 1, samt kontakt med fylkesmennene i 
kystfylkene, kartlagt omfanget av tiltak i sjø som 
behandles etter plan- og bygningslovens regler 
om søknads- eller meldeplikt. Undersøkelsen 
viser at de tiltak som er hyppigst forekommende i 
sjøområder er moloer, mudring, vann- og kloakk
anlegg og kaier. 

I kommunenes svar til faktaundersøkelsen 
framkommer det også en del forslag om tilføyel
ser av mindre tiltak som bør unntas fra bygge
saksbehandling etter saksbehandlingsforskriften 
§ 5, og andre tiltak som ikke bør være unntatt. 

Utvalget ønsker på en bedre og mer fleksibel 
måte enn i dagens lov å tydeliggjøre hvilke tiltak 
som faller inn under loven, og hvilke som kan 
unntas fordi de er av bagatellmessig betydning. 
Tiltak som har marginal samfunnsmessig betyd
ning bør ut fra et effektiviserings- og forenklings
hensyn ikke behandles etter plan- og bygningslo
ven. Utvalget vil gjennomgå det innsamlede mate
rialet, samt det som eventuelt innkommer fra 
høringsinstansene, og vurdere de ulike tiltak i 
sammenheng med bestemmelsene om søknads
og meldeplikt. 

Utvalget foreslår ingen prinsipielle endringer 
av lovens saklige virkeområde. Gode grunner kan 
likevel etter Bygningslovutvalgets syn tale for å la 
flere av lovens bestemmelser også gjelde for 
driftsbygninger i landbruket. Utvalget har dessu
ten funnet det hensiktsmessig å se på en del feno
mener som kan tenkes å falle inn under plan- og 
bygningslovens virkeområde og som eventuelt 
også utløser søknadsplikt, men hvor dette kan 
være uklart etter dagens regler. Dette gjelder til
tak i luften/over grunnen, under grunnen, samt i 
ikke klart definerte grensesoner mellom disse. 

Det kan være at noen av disse tiltakene faller 
direkte inn under loven, uten at de i praksis byg
gesaksbehandles, enten fordi tiltakshaver er 
ukjent med dette kravet og kun forholder seg til 
særlovsmyndighet, eller fordi den enkelte kom
mune selv ikke vurderer tiltaket slik at det faller 
inn under plan- og bygningsloven. Noen av de 
nevnte tiltak behandles antagelig allerede i dag 
etter plan- og bygningsloven i en del kommuner. 

Ved vurderingen av hvilke tiltak som skal 
behandles etter plan- og bygningsloven, bør det 
også vurderes om det er andre aspekter enn det 
fysiske tiltaket som skal være avgjørende for om 
det kreves søknadsplikt. Det bør for eksempel 
vurderes om virkninger av et tiltak, så som støy, 
vibrasjoner, støv, stråling, varme, kulde, magne
tisme, vannlekkasjer, opptørking og annen klima
endring skal føre til at et tiltak som i utgangspunk
tet ikke er søknadspliktig etter plan- og bygnings
loven, likevel skal være det pga. virkningene. 

Utvalget har utarbeidet en oversikt over ulike 
fenomener som eventuelt vil bli vurdert videre i 
fase 2 av utvalgets arbeid. Denne vurderingen vil 
også omfatte hvilke av fenomenene som er regu
lert etter annet lovverk, og om det vil være hen
siktsmessig med en eventuell dobbeltbehandling 
eller ikke videre framover. 
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Noen fenomener over og under bakken som kan 
tenkes å falle inn under plan- og bygningslovens 
virkeområde og eventuelt krav om søknadsplikt: 

Luft 

–	 Antennemaster (tele, radio) 
–	 Taubaner 
–	 Skiheiser 
–	 Kraftlinjestrekk (lange strekk over fjordarmer, 

dalbunner o.l.) 
–	 Kraner og kranutliggere 
–	 Store broer (over områder) 
–	 «Svevebaner» (tog, trikk, bane på egne traseer 

over terreng) 
–	 Anlegg knyttet til korridorer for lufttransport 

(for eksempel ambulansehelikopter til syke
hus) 

–	 Midlertidige anlegg (bygging av offshorean
legg) 

–	 Elektrifisering av jernbane 
–	 Flagg (master, vimpler) 
–	 Vegetasjon 
–	 Belysning (lyskastere, belyste fenomener, 

laserbilder) 

Under grunn 

–	 Tunneler for vei, jernbane, vann, avløp og båter 
–	 Traseer for kraftkabler i grunnen 
–	 Traseer for olje/gassledninger i grunnen 
–	 Traseer for VA-ledninger i grunnen 
–	 Underjordiske anlegg/fjellanlegg 

–	 Radar, telekommunikasjon 
–	 Forsvaret, militære og sivile anlegg 
–	 Kraftverk 
–	 Forskjellig type underjordiske lager 
–	 VA anlegg, renseanlegg o.l. 
–	 Olje/gassproduksjon og transport 

–	 Injeksjon av fjell og/eller løsmasser 
–	 Peler, pilarer, spunt, «jetpeler» m.m. 
–	 Brønner 
–	 Frysing av jord 
–	 Vegetasjon (røtter) 

Under (eller i) sjø 

–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. olje/gassproduksjon 
–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. transport/samferd-

selsanlegg 
–	 Rørbruer inkl. ventilasjon 
–	 Undersjøiske tunneler inkl. ventilasjon 
–	 Flytebruer 
–	 Festeanordninger til andre typer bruer 

–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. kabler og ledninger 

–	 Undersjøiske kabler (el/tele) 
–	 Vannledninger 

–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. annen energipro
duksjon 
–	 Bølgekraftverk 
–	 Tidevannskraftverk 

–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. oppdrettanlegg for 
– fisk  
–	 skjell og andre sjødyr 

–	 Undersjøiske anlegg i.f.m. annen marin mat
produksjon 
–	 tang/tareanlegg 

–	 Undersjøiske moloer (jetéer) eller andre 
anlegg for beskyttelse mot skade fra f.eks. skip 

–	 Skip eller oljeplattformer i opplag (midlertidig) 
–	 Skipsvrak 
–	 Husbåter 
–	 Mudring 
–	 Peler, pilarer, spunt etc. 
–	 Fyrlykter, stolper, bøyer 
–	 Terrengmessige inngrep i strandsonen (for 

eksempel «kunstig» sandstrand) 

Utvalget vil gjerne ha tilbakemeldinger fra 
høringsinstansene på hvordan disse tiltakene 
behandles i dag, og om det er behov for endringer 
i bygningslovgivningen, eventuelt i særlovgivnin
gen, i forhold til saksbehandlingen av slike tiltak. 

8.7 Forholdet til annet regelverk 

Forholdet mellom plan- og bygningsloven og sær
lovgivningen reiser problemstillinger av ulik art. 
Hvor i lovverket ulike regler som har betydning 
for et tiltak er plassert, har bl.a. betydning for til
gjengeligheten. Utstrakt bruk av særlovgivning i 
tillegg til de regler som framgår av plan- og byg
ningsloven, kan gjøre det vanskelig for tiltaksha
vere og andre å finne fram til bestemmelser av 
betydning for byggesaken. 

Den behandling som skjer etter annet lovverk 
enn plan- og bygningsloven, har bl.a. betydning 
for effektiviteten. Utforming av reglene, og sam
menhengen mellom disse, er viktig for den avkla
ring som er påkrevd for å ivareta krav til helse, 
miljø, sikkerhet mv. Ulike prosesser for behand
lingen av et tiltak (dobbeltbehandling) kan ha 
betydning for tidsbruken, og manglende samord
ning kan føre til at realisering av tiltaket tar lenger 
tid enn ønskelig. 

Tillatelse fører ikke – uten særlig hjemmel – til 
at arbeid kan utføres uten samtykke fra andre 
offentlige myndigheter der dette måtte være 
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påkrevd etter lovgivningen. Spørsmålet er om 
slike forhold i større grad bør få sin avklaring 
gjennom byggesaksbehandlingen. 

Et særskilt spørsmål er om bygningsmyndig
hetene skal ha ansvar for å avklare privatrettslige 
forhold av betydning for byggesaken. Mange byg
gesaker reiser spørsmål av privatrettslig art, og 
særlig de forhold som reguleres av grannelova 
(lov av 16. juni 1961 nr. 15) vil ofte være sentrale 
for aktørene i en byggesak. Her er det tale om 
hensyn som i dag i noen grad ikke avklares gjen
nom den offentlig plan- eller byggesaksbehandlin
gen, men som den enkelte tiltakshaver må for
holde seg til. 

8.7.1	 Nærmere om samordnings- og 
koordineringsspørsmål 

Utforming av regelverket 

En av problemstillingene mandatet tar opp knyt
ter seg til forenkling av regelverket, herunder en 
vurdering av om det er hensiktsmessig at de hen
syn som skal/bør ivaretas gjennom byggeproses
sen er spredt i flere lover. Problemstillingen er 
relevant både i forhold til den generelle bak
grunnsretten så som for valtningsloven og kom
muneloven – og i forhold til sektorlover som f. 
eks. forurensningsloven, friluftsloven, konse
sjonsloven, jordlova, kulturminneloven mv. Der
som man kan unngå dobbeltbehandling, vil dette 
innebære forenkling av den prosessen som fører 
til realisering av tiltaket. En mulighet for å unngå 
dobbeltbehandling vil være at man i mindre grad 
benytter sektorlovgivning, slik at flest mulig for-
hold reguleres gjennom de generelle bestemmel
sene i plan- og bygningsloven. En annen mulighet 
er å unnta tiltak som får en betr yggende behand
ling gjennom sektorlovgivningen fra byggesaks
behandling etter plan- og bygningsloven. Saksbe
handlingsforskriften § 7 unntar allerede i dag en 
rekke tiltak fra saksbehandlingsreglene. En tredje 
mulighet for å unngå dobbeltbehandling vil være 
å legge kompetansen etter særlovgivningen til de 
samme organer som har kompetanse etter plan
og bygningsloven. Man vil da opprettholde de 
materielle reglene i særlovgivningen, og eventuelt 
også særlige saksbehandlingsregler, men syste
met vil bli enklere og mer oversiktlig fordi man 
unngår problemet med samordning og avklaring 
mellom ulike organer og/eller nivåer. En slik løs
ning krever imidlertid tilstrekkelig kompetanse 
og ressurser hos bygningsmyndighetene. 

Om det er mulig å unngå – eller redusere 
ulempene ved – dobbeltbehandling beror på en 

konkret vurdering av hvert enkelt saksområde. 
Kommunens reelle muligheter til å påta seg even
tuelle nye oppgaver, og hvordan kompetansepro
blemene skal løses, vil stå sentralt ved vurderin
gen. Et særskilt problem vil knytte seg til ulikhe
ter i oppbyggingen av sektorlover og plan- og 
bygningsloven. Sektorlovgivningen er ofte svært 
detaljert med hensyn til hvilke vilkår som må 
være oppfylt for at en tillatelse skal gis, mens vur
deringen etter plan- og bygningsloven ofte beror 
på mer generelle, skjønnsmessige vurderinger. 

Tilgjengeligheten til reglene kan forbedres f. 
eks. gjennom henvisninger fra plan- og bygnings
loven til særlovgivningen, og omvendt. Dette er 
primært et spørsmål om tekniske løsninger for 
henvisninger. 

8.7.2	 Saksbehandlingen etter gjeldende 
plan- og bygningslov 

Bygningsmyndighetenes samordnings- og 
koordineringsplikt etter dagens plan- og 
bygningslov 

Plan- og bygningsloven § 10-1 andre ledd regule
rer bygningsmyndighetenes samarbeidsplikt. Her 
framgår det at plan- og bygningsmyndighetene 
skal søke samarbeid med andre offentlige myn
digheter som har interesse i saker etter plan- og 
bygningsloven, og innhente uttalelse i spørsmål 
som hører under vedkommende myndighets 
saksområde. Den samordningen det her er tale 
om er noe annet enn den koordineringen som 
skal skje etter § 95, se nedenfor. Unnlatt innhen
ting av relevant informasjon fra andre myndighe
ter kan være brudd på utredningsplikten etter for
valtningsloven § 17. 

Plan- og bygningsloven § 94 nr. 2 inneholder 
bestemmelser om byggesøknaden. Når arbeidet 
etter bestemmelser i lovgivningen er betinget av 
tillatelse eller samtykke også fra annen myndig
het enn kommunen, eller når planer for arbeidet 
skal legges fram for slik myndighet, skal det opp
lyses i søknaden om saken har vært lagt fram for 
slik myndighet. Foreligger avgjørelse eller utta
lelse fra vedkommende instans, skal denne ved
legges søknaden. Tiltakshaver har ikke noen plikt 
til å forelegge eller avklare saken med sektormyn
dighet før han søker om tillatelse til tiltak. Byg
ningsmyndighetene har en selvstendig plikt til å 
klarlegge hvilke sektormyndigheter som skal 
involveres, og besørge saken forelagt for disse. 

Plan- og bygningsloven § 95 inneholder 
bestemmelser om behandlingen av søknaden i 
kommunen: Når søknaden er fullstendig, skal den 
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snarest mulig behandles og avgjøres av kommu
nen. Når tiltaket er betinget av tillatelse eller sam
tykke fra annen myndighet, eller når planer for til
taket skal legges fram for slik myndighet, kan 
kommunen likevel vente med å avgjøre saken inn-
til det foreligger avgjørelse eller uttalelse fra ved
kommende myndighet. Kommunen kan også gi 
rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, 
med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke 
vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er 
brakt i orden. Bestemmelsen gjelder søknadsplik
tige tiltak. 

Bygningsmyndighetene har et koordinerings
ansvar når andre myndigheters interesser blir 
berørt av tiltaket. De myndigheter bygningsmyn
dighetene har koordineringsansvar overfor er lis
tet opp i § 95 nr. 3: Når tiltaket krever tillatelse 
eller samtykke fra helsemyndighet, brannvern
myndighet, arbeidstilsynet, vegmyndighet, havne
myndighet, forurensningsmyndighet, Sivilforsva
ret, jordlovmyndighet, friluftsmyndighet og fred
ningsmyndighet, eller planer for tiltaket skal 
legges fram for myndighet som nevnt, skal kom
munen forelegge saken for vedkommende myn
dighet, hvis avgjørelse eller uttalelse ikke er inn
hentet på forhånd. Ved forskrift kan bestemmel
sen utvides til også å gjelde overfor andre 
myndigheter. Avgjørelse eller uttalelse fra sektor
myndighetene skal foreligge innen 4 uker. 

Når det gjelder kommunens plikt til å fore-
legge saker for andre myndigheter, vises det 
f. eks. til plan- og bygningsloven § 7 tredje ledd 
siste setning der det fremgår at dispensasjonssøk
nader skal legges frem for fylkeskommunen og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt. 

Det er bare når tiltaket krever tillatelse, eller 
når det følger av loven at uttalelse skal innhentes, 
at bygningsmyndighetene har plikt til å forelegge 
saken for nevnte myndigheter (hvis ikke annet 
følger av forskrift). I mange tilfeller inneholder 
ikke lovgivningen noe slikt krav. For eksempel 
skal vannet etter plan- og bygningsloven § 65 
være «hygienisk betr yggende». Det er imidlertid 
ikke noe krav i plan- og bygningsloven eller helse
lovgivningen om at vannkvaliteten skal være god
kjent av helsemyndighetene eller at saken skal 
forelegges helsemyndighetene før godkjennelse. 
Hvis helsemyndighetene i ettertid mener at tilta
ket likevel er i strid med helselovgivningen, kan 
helsemyndighetene gripe inn til tross for tillatel
sen. Dersom regelverket i stor grad bygger på 
skjønnsmessige formuleringer som «betr yg
gende» og lignende, vil man samtidig åpne for at 

ulike myndigheter utøver forskjellig skjønn med 
hensyn til hva som er godt nok. En fordel med 
spesifikke krav, eller med et system der uttalelse 
innhentes på forhånd, vil være at man unngår 
etterfølgende reaksjon fra sektormyndighet. 
Dette er gjennomført i særreglene om behandling 
av enkle tiltak. 

Om bygningsmyndighetenes virkemidler 

Det framgår av § 93a at forhåndskonferanser kan 
involvere bl.a. «andre berørte organer». Dette 
omfatter også sektormyndigheter med interesser 
i byggesaken. I praksis vil sektormyndighetene i 
varierende grad delta i slike konferanser. Man
glende ressurser både i kommunen og hos sektor
myndighetene kan føre til at slike møter ikke prio
riteres. 

Det fremgår av § 95 nr. 1 andre ledd at kommu
nen kan vente med avgjørelsen inntil det forelig
ger avgjørelse eller uttalelse fra sektormyndighet. 
Kommunen kan imidlertid også velge å gi ramme
tillatelse innefor sitt myndighetsområde, med for-
behold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt 
før forholdet til andre myndigheter er brakt i 
orden. Det må legges til grunn at kommunen også 
kan godkjenne tiltaket fullt ut, men ta forbehold 
om at arbeidene ikke må påbegynnes før nærmere 
spesifiserte tillatelser fra sektormyndighetene 
foreligger. Kommunen kan derimot ikke avslå søk
naden med den begrunnelse at nødvendig tilla
telse fra sektormyndighet ikke foreligger. 

Sektormyndighetenes plikt til å underrette 
bygningsmyndighetene 

Enkelte tiltak er unntatt saksbehandling etter 
plan- og bygningsloven fordi tiltakene blir god
kjent av vedkommende sektormyndighet etter 
annen lovgivning. Hvilke dette er fremgår av saks
behandlingsforskriften § 7. Sektororganet skal 
underrette bygningsmyndighetene. 

8.7.3 Samordning gjennom planprosessen 

Planlovutvalget har fremmet forslag som tar sikte 
på en bedre samordning mellom plan- og byg
ningsloven og sektorlovgivningen. Planlovutval
get foreslår løsninger som i størst mulig utstrek
ning tar sikte på at plan etter plan- og bygningslo
ven skal kunne erstatte flest mulig vedtak etter 
særlov. Der dette ikke er mulig, tas det sikte på å 
samkjøre saksbehandlingen etter de forskjellige 
lovene, slik at saksbehandlingen etter plan- og 
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bygningsloven dekker saksbehandlingskravene 
etter de fleste sektorlover som stiller krav om tilla
telse for et tiltak eller en virksomhet. (En prosess 
vil med andre ord kunne munne ut i flere vedtak). 

Innenfor sektorer der Planlovutvalgets forslag 
blir gjennomført, vil trolig problemer knyttet til 
dobbeltbehandling ved byggesaksbehandlingen 
også kunne løses ved at de kommunale arealpla
ner vil gi den nødvendige avklaring forut for 
behandlingen av byggesaken i kommunen. Reell 
samordning gjennom planprosessen vil kunne få 
stor betydning for hvilke samordningsproblemer 
som gjenstår ved byggesaksbehandlingen. Jo mer 
som forutsettes avklart gjennom planer etter plan
og bygningsloven, og desto større betydning 
disse planene får for byggesaksbehandlingen, jo 
færre problemer vil bygningsmyndighetene stå 
ovenfor – i alle fall når det gjelder den delen av 
lovverket som tar sikte på arealavklaringer. 

8.7.4 Privatrettslige forhold 

Et særskilt spørsmål er om bygningsmyndighe
tene skal ha et ansvar for å avklare privatrettslige 
forhold av betydning for byggesaken. Mange byg
gesaker reiser spørsmål av privatrettslig art, og 
særlig de forhold som reguleres av grannelova vil 
ofte være sentrale for aktørene i en byggesak. 

Privatrettslige regler og avtaler kan på for
skjellige måter ha betydning for retten til å bygge. 
En betingelse for å bygge er bl.a. at man eier 
grunnen eller har sikret seg annen rett til å bygge 
der. Rett til vei kan også bero på privatrettslige 
forhold. Og det kan foreligge servitutter som set
ter grenser for hvor og hvordan man har rett til å 
bygge. Dessuten medfører grannelova rådighets
begrensninger. Utgangspunktet er at privatretts
lige forhold og konflikter faller utenfor det plan
og bygningsmyndighetene skal ta stilling til. 
Reglene i plan- og bygningsloven regulerer i 
utgangspunktet bare den rettslige situasjonen 
mellom myndighetene og den tiltakshaver som 
ønsker å få gjennomført tiltak av betydning for 
arealbruken i det aktuelle området. Det følger av 
plan- og bygningsloven § 95 nr. 2 at plan- og byg
ningsmyndighetene skal påse, ut fra de opplysnin
ger som er gitt i søknaden, at «tiltaket ikke vil 
stride mot bestemmelser som er gitt i eller i med-
hold av denne loven». I Bygningslovkomiteens 
innstilling (1960) side 177 het det at komiteen 
ikke hadde «funnet å pålegge bygningsrådet som 
en alminnelig plikt å påse at også bestemmelser i 
andre lover blir fulgt». At byggetillatelse ble gitt, 
innebar «at det ikke fra bygningslovgivningens 

side er noe til hinder for at arbeidet utføres i sam
svar med søknaden og tillatelsen». Bygningslov
komiteen presiserte videre at bygningsmyndighe
tene ikke skulle ta «standpunkt til om private 
byggservitutter eller andre private rettsforhold 
kan være til hinder for at arbeidet utføres». 

Plan- og bygningsmyndighetenes vurdering av 
privatrettslige forhold ved byggesaksbehandlin
gen er imidlertid en problemstilling som ofte 
kommer opp i praksis. Hvor langt plan- og byg
ningsmyndighetenes undersøkelsesplikt etter for
valtningsloven § 17 går når det gjelder å avklare 
privatrettslige forhold som hjemmelsspørsmål, 
nabogrenser etc. har bl.a. vært et tema i flere 
saker ombudsmannen har behandlet. Ombuds
mannens årsmelding for 2002 side 35, med videre 
henvisninger, inneholder en grundig drøftelse av 
denne problemstillingen. 

Plan- og bygningslovens bestemmelser om 
privatrettslige forhold 

Privatrettslige forhold kan ha betydning både for 
bygningsmyndighetenes saksbehandling og avgjø
relse. For det første kan plan- og bygningsloven 
selv gi anvisning på at privatrettslige rettigheter må 
undersøkes før det kan gis tillatelse. Enkelte 
bestemmelser i plan- og bygningsloven oppstiller 
som vilkår at bestemte privatrettslige forhold fore-
ligger før det kan gis tillatelse, jf. for eksempel § 66 
nr. 1, som krever at en byggetomt skal være sikret 
atkomst for å kunne gi tillatelse til bygging eller 
deling og § 66 nr. 2, som krever at avløpsvann skal 
være sikret før fradeling eller oppføring av bygning 
kan tillates. Eksistensen og omfanget av privatretts
lige rettigheter vil her kunne være avgjørende for 
om fradelingstillatelse eller tillatelse til tiltak kan 
gis. Tilsvarende vil det også kunne bero på eksis
tensen og omfanget av privatrettslige rettigheter 
om kravet i § 65 om tilfredsstillende adgang til drik
kevann for å få tillatelse, er oppfylt. Også i forhold 
til plan- og bygningsloven § 70 nr. 2 om avstand fra 
nabogrense kan privatrettslige forhold være avgjø
rende for om det kan gis tillatelse. Dersom eien
domsgrensene er uklare, slik at det er usikkert om 
avstandskravet på minimum fire meter mellom 
omsøkte bygning og naboeiendommen er over
holdt, kan søknaden avslås inntil forholdet er 
avklart, jf. Odd Jarl Pedersen m.fl., Plan- og byg
ningsrett, Oslo, 2000, side 207. Tiltakshaver må da 
først sørge for å få avklart hvor eiendomsgrensen 
går før det gis tillatelse. Dette er et relevant rettslig 
forhold som har direkte betydning for vurderingen 
av om avstandskravet i § 70 nr. 2 er oppfylt. 



131 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning	 Kapittel 8 

For det annet kan privatrettslige forhold også 
komme inn som relevante skjønnsmoment ved 
tolkningen og anvendelsen av plan- og bygnings
lovgivningen. Hvilken relevans og vekt det skal 
legges på private interesser, typisk nabohensyn, 
vil bero på en tolkning av den enkelte bestem
melse. Ett eksempel på en bestemmelse hvor 
myndighetene også plikter å trekke inn nabohen
syn er § 70 nr. 1, hvor tap av utsikt og lysforhold 
etc. vil være et sentralt vurderingstema i forbin
delse med godkjenning av bygningens plassering 
og byggehøyde. Et annet eksempel er § 78 hvor 
ulempe og sjenanse for beboerne i strøket vil 
være et sentralt vurderingstema ved plassering av 
bedrifter og anlegg mv. Også i dispensasjonssaker 
vil nabohensyn være et sentralt moment som kan 
tilsi at dispensasjon nektes eller at det stilles vil
kår. Som eksempler kan nevnes dispensasjon fra 
regler i lov eller plan om avstand til naboeiendom, 
bygningens høyde, utnyttelsesgrad etc. Det kan 
også nevnes at reglene om nabovarsel i plan- og 
bygningsloven § 94 nr. 3 er en klar indikasjon på 
at plan- og bygningsmyndighetene skal ta nabo
messige hensyn. 

Omfanget av plan- og bygningsmyndighetenes 
undersøkelsesplikt i forhold til privatrettslige for-
hold, har som nevnt vært vurdert i flere ombuds
mannssaker. I tillegg til uttalelsen fra 2002 vises 
det f.eks. til ombudsmannens årsmeldinger for 
1979 side 65, 1988 side 159 og 1995 side 227. 
Siden plan- og bygningsmyndighetenes oppgave 
ved avgjørelsen av et søknadspliktige tiltak er å 
påse at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt 
i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. § 95 
nr. 2 første ledd, kan plan- og bygningsmyndighe
tene ikke ha noen generell plikt til å undersøke 
underliggende privatrettslige forhold før tillatelse 
gis. I en sak referert i ombudsmannens årsmel
ding for 1988 side 159 ble det på den bakgrunn 
lagt til grunn at det ikke etter forvaltningsloven § 
17 kunne utledes noen generell plikt for bygnings
myndighetene til å varsle eieren/bortfesteren av 
en eiendom når det kom inn en søknad om bygge
tillatelse fra den som festet eiendommen. Det kan 
uansett bare bli tale om en begrenset undersøkel
sesplikt i forhold til privatrettslige forhold, jf. for
valtningsloven § 17. Noe annet ville være en ugjør
lig oppgave for plan- og bygningsmyndighetene. 
Det må imidlertid antas at plan- og bygningsmyn
dighetene i en viss, begrenset utstrekning må 
undersøke om det planlagte tiltaket kommer i 
strid med private rettsforhold. Plan- og bygnings
myndighetene kan ikke helt uten videre avvise å 
vurdere tiltakshavers rett i forhold til andre rettig

hetshavere, for eksempel en grunneier som pro
testerer, under henvisning til at dette er et privat
rettslig forhold. Ved å gi tillatelse til byggetiltaket, 
legger plan- og bygningsmyndighetene til rette 
for en faktisk utnyttelse av eiendommen som kan 
komme klart i strid med andre private parters 
rettsstilling. Det synes da ikke urimelig at plan- og 
bygningsmyndighetene pålegges en viss undersø
kelsesplikt, men det er etter gjeldende rett van
skelig å angi noe generelt om hvor langt undersø
kelsesplikten går. 

Sivilombudsmannen har i avgjørelsen inntatt i 
årsmeldingen 2002 side 32 oppstilt følgende veile
dende retningslinjer for plan- og bygningsmyndig
hetenes saksbehandling: 
1.	 Dersom det er klart at tiltakshaver ikke har 

eller vil få noen rett til å disponere over eien
dommen i samsvar med tiltaket, må plan- og 
bygningsmyndighetene kunne avvise saken. 
Det samme må også gjelde dersom det fram
står som klart, for eksempel som følge av pro
test fra naboen, at bygget vil bli oppført på 
naboeiendommen uten at det er sannsynlig
gjort noen slik rett. 

2.	 Dersom det er uklart om tiltakshaver har rett 
til å disponere grunnen, bør plan- og bygnings
myndighetene i samsvar med undersøkelses
plikten be om nærmere opplysninger fra til
takshaver som sannsynliggjør retten. 

3.	 Dersom tiltakshaver ikke kan sannsynliggjøre 
sin rett, må plan- og bygningsmyndighetene 
kunne avvise saken og opplyse om at tiltaksha
ver kan komme tilbake med ny søknad når det 
privatrettslige forholdet er avklart. 

4.	 Dersom tiltakshaver kan sannsynliggjøre sin 
rett, slik at retten til å disponere grunnen fram
står som rimelig klar, må plan- og bygnings
myndighetene avgjøre saken ut fra bestemmel
sene i plan- og bygningsloven, men uten å ta 
stilling til den privatrettslige tvisten. Det bør i 
så fall fremgå av tillatelsen at den bare gjelder i 
forhold til plan- og bygningslovgivningen og 
ikke innebærer noen avgjørelse av den privat
rettslige tvisten mellom partene. 

8.7.5 Utvalgets foreløpige vurderinger 

Utvalget vil i delutredning II gå nærmere inn på 
bygningsmyndighetens rolle og virkemidler i for-
hold til sektormyndighetenes behandling av tiltak 
som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, 
herunder se nærmere på problemene knyttet til 
dobbeltbehandling. 

Tiltakshaver har ansvaret for å innhente de 
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nødvendige tillatelser for det tiltaket som ønskes 
igangsatt, men tiltakshaver har i dag ikke plikt til 
på forhånd å klarere tiltaket. Det kan imidlertid 
være aktuelt å innta bestemmelser om at tiltaks
haver må sørge for å innhente tillatelse fra andre 
myndigheter før søknad om tillatelse behandles 
av bygningsmyndighetene. Kommunen må like-
vel ha adgang til å påbegynne byggesaksbehand
lingen der dette er hensiktsmessig. Hensynet til 
samlet medgått tid kan tilsi at parallell behandling 
er ønskelig. 

Når det gjelder privatrettslige forhold, bør 
utgangspunktet fortsatt være at disse i hovedsak 
faller utenfor det bygningsmyndighetene har plikt 
til å ta stilling til. Det er behov for å klargjøre og 
presisere hvilke spørsmål som likevel skal 
behandles av bygningsmyndighetene. Utvalget 
tar i hovedsak sikte på å kodifisere og klargjøre 
det som i dag anses å være gjeldende rett. Etter 
Bygningslovutvalgets oppfatning er det neppe 
grunnlag for å foreta vesentlige endringer i 
dagens rettstilstand. Verken effektivitetshensyn 
eller forenklingshensyn tilsier endringer av gjel
dende rett utover en klargjøring av grensene etter 
de linjer som er trukket opp i praksis. 

8.8	 Forholdet mellom byggesaksregler 
og kostnader 

8.8.1 Innledning 

I mandatet heter det om utvalgets arbeid: 

«Utvalget skal foreta en total gjennomgang av 
bygningslovgivningen med sikte på forenkling. 
Enklere og raskere prosesser vil gi grunnlag 
for kostnadsreduksjoner for både boligprosjek
ter og øvrige byggetiltak og virke motiverende 
for igangsetting av nye tiltak.» 

Et argument i kritikken av byggesaksreformen 
som ble vedtatt i 1995 og satt i kraft i 1997, har 
vært at den virker fordyrende på et boligmarked 
som allerede er anstrengt. Det hevdes også at det 
er andre kilder til omfattende kostnadsøkninger i 
den offentlige byggesaksbehandlingen. I forbin
delse med Planlovutvalgets arbeid, utarbeidet 
KanEnergi AS en artikkel4 der det bl.a. uttales at 
det foreligger et besparingspotensial på 3–3,5 mil
liarder kroner på boligsektoren, knyttet til regel

4 Behandlingen av Plan- og byggesaker, Rapport for PBL 2000, 
KanEnergi AS, 30.10.01 

forenklinger som kan gi inntil ett års redusert 
gjennomføringstid på boligprosjektene. 

Bygningslovutvalget har innhentet data gjen
nom to utredninger. «Boligprisutviklingen i Norge», 
utferdiget av Raadhuus AS den 25. februar 2003, tar 
for seg sammenhengen mellom boligkostnadsut
viklingen, konsumprisutviklingen og reallønnsvek
sten. Den andre utredningen «Prosentvis andel av 
prosjektkostnader for plan- og byggesaksbehand
ling», er utarbeidet av Reed Business Information 
Nor way AS (Byggfakta) 23. april 2003. Byggfakta 
har gjennomført en undersøkelse der formålet var 
å få frem en %-vis fordeling av typiske kostnadsfak
torer i et byggeprosjekt. I tillegg har Bygningslov
utvalget hatt tilgang på «Økt kostnads-fokus?», 
Husbankens utredning for Kommunal- og regional
departementet, og «Initiativ for lavere kostnader i 
boligbygging», ECON-rapport 23/03, Holte-
Prosjekt/ECON. 

8.8.2 Kostnadsnivået 

Da lovreformen vedtatt i 1995 ble innført, var en 
hovedbegrunnelse for denne at det var for dårlig 
kvalitet og for mange feil og skader på det som ble 
bygget. Reformen ble basert på en kvalitetssty
ringstenkning som skulle tydeliggjøre plassering 
av ansvar for forskriftsmessig utførelse, og deri
gjennom medvirke til en kvalitetshevning. Det 
nye systemet ble fra enkelte hold hevdet å være 
sterkt fordyrende, og behovet for enklere regler 
står fortsatt sterkt. Det er viktig å forhindre unø
dige kostnader. Bygningslovutvalget er imidlertid 
også opptatt av at kravet til et enkelt og effektivt 
regelverk ikke må føre til kompromisser som gjør 
at kvalitet i det som blir bygget må vike. Sammen
hengene mellom regelverk og kostnader er kom
pliserte, og direkte årsaksforhold er ikke lett å 
påvise. Utvalget har sett nærmere på to hoved
spørsmål: 
–	 Har de nye reglene om byggesaksbehandling 

etter ikrafttreden i 1997 medvirket til prisstig
ningen? 

–	 Har boligprisene faktisk steget så mye som 
påstått? 

Avveining av de forskjellige hensyn som skal iva
retas ved offentlige byggesaksregler tilsier at det 
er nødvendig å skaffe seg oversikt over det sam
lede kostnadsbildet. Man må imidlertid også se på 
de enkelte kostnadskomponentene i et prosjekt. 
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Hvordan er sammenhengen mellom 
byggesaksbehandlingen og prissutviklingen? 

Har byggesaksreformen, som trådte i kraft i 1997, 
medvirket til økte boligkostnader? I det etterføl
gende avsnitt redegjøres det for to undersøkelser 
om prisutviklingen. Man må her være oppmerk
som på at de undersøkelser det er vist til gjelder 
for landet som helhet. På landsbasis er det statis
tisk sett ikke så lett å se at byggereglene, eller 
byggesaksreformen i seg selv, har resultert i høy
ere boligkostnader. Når det likevel hevdes at 
offentlig byggesaksbehandling lokalt har resul
tert i til dels betydelige fordyrelser på enkeltpro
sjekter, kan forklaringen like gjerne skyldes ulik
heter i kommunal plan- og byggesaksbehandling. 
Forklaringen er ofte at saksbehandlingen tar vel-
dig lang tid. Innføring av tidsfrister for kommunal 
saksbehandling er en følge av dette. Mye tyder på 
at kommunene allerede er i ferd med å innrette 
seg etter de nye fristene, slik at omfanget av saks
behandlingstiden blir vesentlig redusert. De 
mange mulighetene til å påklage enkeltvedtak har 
også vist at det er nødvendig å se nærmere på kla
geadgangen. 

Har boligprisene steget? 

Ser man på prisutviklingen i avisenes boligannon
ser kan det synes som om at det har vært en gan
ske formidabel prisøkning på boligmarkedet. I 
Raadhus AS sin vurdering av boligprisutviklin
gen5 har man valgt å se prisutviklingen over et 
perspektiv på ca. 20 år. Det er for å redusere virk
ningen av de svingninger som alltid vil være til
stede, og for å unngå at en bare ser på utviklingen 
etter det desiderte lavnivå man hadde omkring 
1992. 

Den nominelle prisutviklingen i Norge har ste-
get markant siden 1980. Over en 20-årsperiode, 
med en indeks satt til 100 i 1980, viser nivået i 
2002 en indeks på 381. Det gir nesten en firedob
ling av prisnivået. Justeres denne prisutviklingen 
med konsumprisindeksen (KPI) får man et bilde 
av hvordan den såkalte realprisutviklingen har 
vært i den samme perioden. Uttrykt på denne 
måten viser prisnivået i 2002 at prisene ligger ca. 
40% høyere enn i 1980, og ca. 23% høyere enn i 
1987 under den såkalte «jappetiden». Det er like-
vel atskillig lavere enn den nominelle økningen. 
Det er imidlertid først når prisutviklingen ses i 

5 «Boligprisutviklingen i Norge», Raadhus AS, 25. februar 
2003. 

forhold til lønnsutviklingen i den samme perioden 
at man får et mer dekkende bilde av hva det reelt 
koster å bo. Ved å se prisutviklingen i forhold til 
lønnsutviklingen i den samme perioden (1980
2002), får man et godt uttrykk for faktisk kjøpe
kraft i boligmarkedet. I samme undersøkelse er 
utgangspunktet fortsatt 1980, med en indeks lik 
100 som for konsumprisindeksen. Deretter falt 
denne indeksen noe, men begynner å stige igjen i 
1985. Men selv i 1988, da boligmarkedet i ettertid 
har blitt karakterisert som «brennhett», kom ikke 
indeksen høyere enn 110. Så ble den nær halvert 
på fem år, ned mot 60. Fra 1993 ser man en vekst 
igjen, men veksten må kunne karakteriseres som 
svært moderat, og passerer 100 først i 2000. På 
tross av sterk fokus på høye boligpriser de siste 
årene, gjorde boligprisene i 2002 ikke større inn
hugg i gjennomsnittslønnen enn i 1980. 2002
nivået er 103,6, hvilket betyr at forholdet mellom 
boligpriser og lønninger har steget med ca. 4 pro-
sent over en periode på mer enn 20 år. Denne 
utviklingen finner man også belyst i rapporten fra 
HolteProsjekt/ECON. Om man ser på hvordan 
den totale forbruksutviklingen har vært, viser det 
seg at den andelen av husholdningens inntekter 
som går med til bolig, lys og brensel, minker i for-
hold til samlet forbruk. 

Utvalget finner at årsaksforholdene, når det 
gjelder prisutvikling på boliger, må analyseres 
nærmere. Det må undersøkes hvorledes regelver
ket må være for å redusere unødige kostnader, 
samtidig som kvalitative mål opprettholdes. 

8.8.3	 Kostnader forbundet med endring 
av regelverket 

Grovt sett kan kostnadene deles i tre hovedområ

der: 

– opplæring av bransje og offentlig ansatte 

–	 ressursbruk ved saksbehandlingen for private 

og offentlige aktører 
–	 finanskostnad i saksbehandlingstiden 

Kostnader som følge av endringer i de tekniske 
krav er ikke drøftet i denne sammenheng. 

Opplæring 

Nye regler må læres og innarbeides. Det medgår 
betydelige ressurser til opplæring. Saksbehand
lingen går midlertidig nødvendigvis noe tregere 
mens læringen pågår. Selv om de nye reglene 
innebærer en forenkling, vil det likevel oppstå en 
viss forsinkelse i startfasen. Med den omfattende 
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opplæring og kursing av byggenæringen som har 
funnet sted, er det grunn til å tro at kunnskap om 
byggesaksbehandling er høyere i dag enn før 
reformen, og at dette ikke lenger har noen vesent
lig kostnadsdrivende effekt. 

Ressursbruk ved saksbehandling 

Saksbehandlingsforskriftens krav til søknadsdo
kumentasjon er noe mer omfattende enn før refor
men. Formalitetene rundt godkjenning og søknad 
om ansvarsrett er også med på å øke tidsforbru
ket. Erfaringen er at tidsbruken går ned etter 
hvert som dette læres. 

Byggesaksreformen medførte etablering av 
Godkjenningsordningen med en del nye krav til 
foretakene. I den grad nye krav innebærer noe 
mer enn det som allerede var påkrevd fra andre 
hold i byggenæringen, kan dette også ses som en 
viss merkostnad. 

Byggfaktas undersøkelse viser en prosentvis 
andel for plan- og byggesaksarbeider som i snitt 
er på 1,16% av huskostnad. I følge Holte/ECON-
rapporten6 utgjør offentlige krav i gjennomsnitt 
7,3% av kostnadsøkningen. Her ligger det flere 
kostnadselementer enn i Byggfaktaundersøkel
sen. Høyere krav i teknisk forskrift, økte miljø
krav (rent bygg), økte satser for mer verdiavgift, 
merverdiavgift på tjenester mv., kan også ha hatt 
betydning. Forklaringen på avviket mellom Bygg
fakta og Holte/ECON kan f.eks. være at først
nevnte har definert «andel for plan- og byggesaks
arbeider» til kun å gjelde kostnader i tilknytning 
til selve søknadsbehandlingen. 

Finanskostnad i saksbehandlingstiden 

KanEnergi AS anfører som nevnt i sin rapport at 
det foreligger et besparingspotensial på 3–3,5 
mrd. på boligsektoren ved mer effektiv saksbe
handling. Dette er imidlertid kun et anslag, som 
ikke synes å være tilstrekkelig dokumentert. I 
følge Statistisk sentralbyrå, er samlet omsetning i 
bygge- og anleggsvirksomheten i 2002 på ca. 148 
mrd. Av dette kan byggevirksomheten antas å 
være ca. 2/3, og boligbygging ca. 1/2 av det igjen. 
Det tilsvarer en samlet huskostnad på ca. 50 mrd. 
for boliger i år 2002. I følge rapporten fra Bygg
fakta utgjør påslaget som relaterer seg til honorar, 
administrasjon/byggeledelse, plan- og byggesaks
arbeid, finanskostnad, tomtekostnad, andre kost-

Fig. 3.11, ECON-rapport 23/03. 

nader og offentlige avgifter, til sammen 55,2% av 
huskostnaden. Det bringer totalkostnaden for 
boligbygg til 77,4 mrd. i 2002. Hvis hele denne 
samlede investering blir forlenget i ett år pga. 
utsatt salgstid, vil rentekostnaden totalt sett 
kunne utgjøre de 3–3,5 mrd. som anslås som 
besparingspotensial. 

I følge Byggfakta utgjør finanskostnadene 
7,04% av huskostnadene. Med en samlet huskost
nad for 2002 på 50 mrd. vil finanskostnaden for 
dette totalt sett være ca. 3,5 mrd. pr. år. Uansett 
hvor effektive byggesaksreglene er, kan denne 
kostnaden neppe forenkles bort i sin helhet. 

8.8.4 Andre kostnadsfaktorer 

Utviklingen i byggenæringen 

Byggenæringens egne organisasjoner, represen
tert ved Byggenæringens Landsforening BNL, 
har påpekt at det faktisk har vært en nedgang i 
bransjens produktivitet de siste årene på omlag 
10%. Da er produktivitet å forstå som produsert 
antall gulvkvadratmetere pr. årsverkinnsats. Det 
betyr at der andre deler av næringslivet har sett 
en produktivitetsøkning, bl.a på grunn av teknolo
giutviklingen, har byggenæringen gått motsatt 
vei. Årsakene kan være flere, men det er grunn til 
å peke på at en del av forklaringen kan ligge i at 
byggevirksomhet er svært arbeidskraftintensiv. 

Utvalget er ikke kjent med at det har vært 
gjort noen sammenstilling og analyse av produkti
vitetsutviklingen i byggenæringen sett i forhold til 
samtidige forandringer av andre parametere som 
også må antas å kunne ha betydning. Byggesaks
reformen er kun ett av flere forhold som kan ha 
spilt en rolle i årsaksbildet, sammen med f.eks. 
forhold som betydningen av konkurranse om all 
offentlig anskaffelse, markedssituasjonen/økono-
mien/konjunkturene, og omstrukturering i byg
genæringen. 

Bygningslovutvalget vil søke å få disse forhol
dene nærmere analysert, herunder se på hvordan 
de samvarierer i tid, og hvordan påvirkningsfor
holdet er mellom dem. 

Bygningslovutvalget vil i forbindelse med del
utredning II innhente ytterligere analyser for å 
kartlegge sammenhengen mellom byggesaksre
gler og kostnader, og påregner i den forbindelse 
bl.a. å kunne nyttiggjøre seg resultatet av det 
arbeid som Kommunal- og regionaldepartementet 
har iverksatt gjennom opprettelsen av en arbeids
gruppe, som etter det opplyste skal legge fram sitt 
arbeid medio 2004. 6 



135 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning	 Kapittel 8 

Husbankens betydning 

Utredningen «Økt kostnadsfokus»7 viser tydelig 
de lokale variasjonene en kan oppleve på enkelte 
kostnadsparametere, i dette tilfelle tomtekostna
dene. Mens tomtekostnader pr. m2 bruksareal 
viser en ganske jevn stigning for landet som hel-
het, viser kostnadsutviklingen for Oslo et kraftig 
fall fra 1999 til 2000, for så å stige i 2001 og 2002. 

Husbanken har, med sine normer for lån og til
skudd, vært en av de viktigste pådrivere for å 
sikre en god boligstandard i etterkrigstidens 
Norge. Men Husbankens rolle er under disku
sjon, noe som ovennevnte rapport er et eksempel 
på. I forhold til kostnadsutviklingen er det ett 
aspekt det særlig er relevant å peke på. Rapporten 
er antakelig inne på et vesentlig forhold når den 
peker på den asymmetriske kunnskap om sam
menheng mellom kostnader og kvalitet, som fin
nes mellom kjøper og selger i boligmarkedet. Tid
ligere var Husbankens rolle å sikre boligens funk
sjonalitet med krav til rom og arealer ute og inne. 
I dag er dette i stor grad ivaretatt på andre måter. 
Tidligere var det også slik at folk i langt større 
grad bygde hus til seg selv, og til sitt eget behov. 
Den som bygger selv har de beste forutsetnin
gene for å vite hva pengene går til. Fortsatt eksis
terer denne muligheten, men den er forbeholdt de 
få som kan skaffe seg egen tomt. Det store flertall 
på boligmarkedet kjøper hus som er reist av 
andre, enten det er en ny bolig eller en brukt 
bolig. Da er det ikke byggekostnadene alene som 
bestemmer prisen. Av betydning er i denne sam
menheng bl.a. også hva den enkelte boligkjøper 
er villig til å betale, og hva kjøperen tror han får 
for pengene. Den faktiske kunnskapen om kvali
tet på materialer og utførelse er ikke alltid til 
stede hos en gjennomsnittskjøper. Kjøper er der-
for i stor grad prisgitt den informasjon selger er 
villig til å gi om alt ved bygget som ikke er iakttag
bart. Manglende kunnskaper hos kjøper kan 
svekke konkurransen og bevisstheten om kvalitet 
og standard. Disse forholdene kan være med på å 
drive kostnadene oppover. 

Feil og byggskader 

Det er alminnelig enighet om at feil og byggska
der er en betydelig kostnadsdrivende faktor. Da 
kan det være grunn til å se nærmere på om det 

finnes noen sammenhenger mellom utviklingen 
av feilforekomster, og andre utviklingstrekk i 
næringen. Norges byggforskningsinstitutt har 
utarbeidet en rapport på oppdrag fra Kommunal
og regionaldepartementet som redegjør for 
omfanget av kostnader pga. feil, mangler og ska-
der. Et sammendrag av rapporten er publisert i 
kompendiet «De nye byggereglene»8 som kom i 
forbindelse med byggesaksreformen. Feil og ska
deutviklingen i næringen er dessverre ikke konti
nuerlig overvåket, og pålitelig statistikk er det lite 
av. Man har derfor vært henvist til denne ene kil
den. 

Av ovennevnte rapport fremgår feilfordelingen 
som angitt nedenfor: 
–	 byggherrens overordnede rammebetingelser 

20% 
–	 feil i prosjekteringen 20% 
–	 prosjekteringsunnlatelse/forenklet prosjekte

ring 20% 
–	 feil på materialer og produkter som leveres 

byggeplassen 10% 
–	 feil under bygging 30%. 

Enkelte av de større aktørene i byggenæringen, 
som representerer utførelsesleddet, har pekt på at 
60% av feilkostnadene, de tre første faktorene, lig
ger i prosjekteringsfasen. Hovedansvaret for pro
sjektet i denne fasen ligger hos tiltakshaver. 

Sett i sammenheng med byggesaksreformen 
kan det kanskje antas at 70% av feilkostnadene, 
henholdsvis 
–	 feil i prosjekteringen (20%) 
–	 prosjekteringsunnlatelse/forenklet prosjekte

ring (20%) 
–	 feil under bygging (30%) 

skyldes forhold som ligger under de ansvarlige 
(SØK, PRO og UTF). På dette stadiet har tiltaks
haver ikke lenger det samme ansvar i forhold til 
oppfyllelse av offentlig regelverk. 

Intet system kan erstatte kvalifikasjonene til 
den som skal utføre en oppgave i første hånd. I 
større grad å sikre at de som skal ivareta de for
skjellige ansvarsfunksjonene innehar tilstrekke
lig og relevant kompetanse, innebærer et klart 
potensial for kostnadsreduksjon og kvalitetssik
ring. 

8 De nye byggereglene, Norges byggforskningsinstitutt, 
Utredning for KRD. 1996. 7 
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Kapittel 9 

Utbyggingsavtaler 

9.1 Innledning 

Arealplanleggingen i Norge har utviklet seg i ret
ning av en praksis der de private utbyggere i sta
dig større grad står for detaljplanlegging og tilret
telegging av boligprosjekter og næringsområder. 
Mange reguleringsplaner blir derfor fremmet 
som private reguleringsforslag. Utbyggingsavta
lene har utviklet seg i lys av dette – et begrep som 
dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås 
mellom kommuner og utbyggere eller grunnei
ere, og som regulerer mange forskjellige forhold. 
Det er for eksempel ikke uvanlig at slike avtaler 
brukes i stedet for å anvende kravene i plan- og 
bygningsloven om opparbeiding av vei, vann og 
avløp samt fellesarealer innenfor byggeområdet 
ved større byggeprosjekter, og det forekommer 
også at avtalene et stykke på vei erstatter lovens 
regler om refusjon for utførelse av tekniske 
anlegg. Videre har kommunene brukt utbyg
gingsavtaler for å styre utformingen av boligfelt 
når det gjelder boligsammensetning, grøntstruk
tur o.a. I forhold til grunneier eller utbygger har 
disse tradisjonelle utbyggingsavtaler vært lite 
omtvistede, selv om de kan gå lenger med hensyn 
til å pålegge den private part forpliktelser enn det 
som følger av lovgivningen. Forholdet til tredje
menns og allmennhetens interesser har vært min
dre omdiskutert, men kan reise særskilte spørs
mål som utvalget kommer tilbake til, jf. pkt. 9.2 
nedenfor. 

Utbyggingsavtaler kan også være et alternativ 
til ekspropriasjon. Avtalen kan for eksempel inne
holde bestemmelser om avståelse av grunn til 
offentlig formål som for eksempel friområder 
eller grunn til offentlig bebyggelse. Ekspropria
sjon er et virkemiddel som kommunene i mange 
tilfeller er tilbakeholdne med å benytte seg av, og 
for mange kommuner framstår da avtaler i kombi
nasjon med en mer aktiv markedsorientert opp
treden som et godt alternativ. Muligheten for 

ekspropriasjon har likevel sin funksjon i denne 
sammenheng for at kommunen i det hele kan for-
vente å komme frem til en utbyggingsavtale med 
den private part. 

I den senere tid har bruken av utbyggingsavta
ler tatt en ny retning, ved at de også pålegger 
utbygger å betale for bygninger og anlegg som 
skal inngå i det offentlige tjenestetilbudet, og som 
tradisjonelt har blitt betalt av det offentlige. 
Eksempler på slike avtalevilkår knyttet til såkalt 
«sosial infrastruktur» er oppføring eller bidrag til 
skoler og barnehager, krav om bygging av boliger 
som skal inngå i kommunens tilbud til boligtren
gende, samt etablering av infrastrukturtiltak som 
ikke bare skal dekke utbyggingsområdets behov. 
For disse typer avtaler har man ikke noen alterna
tive regler for kostnadsfordeling slik man har for 
vei, vann og kloakk. Slike avtalevilkår er kontro
versielle, og har ført til debatt – ofte fordi utbyg
gingsavtalene brukt på denne måten særlig klart 
framstår som et alternativ eller supplement til 
beskatning som virkemiddel det offentlige har for 
å realisere sine mål. 

Utbyggingsavtaler er et blant flere finansielle 
instrumenter kommunen har til rådighet for å 
sikre investeringer i fellesinnretninger. Andre 
aktuelle virkemidler er refusjon etter plan- og byg
ningsloven kap. IX, vann- og avløpsavgifter etter 
lov av 31. mai 1974 nr. 17 og forskjellige former 
for OPS-avtaler (offentlig privat samarbeid). 
Behovet for eventuelt å opprettholde, innskrenke 
eller utvide dagens praksis med utbyggingsavta
ler, må derfor ses i lys av disse øvrige virkemid
lene kommunene har til å finansiere fellesinnret
ninger. 

Det foreligger ingen klar definisjon av hva 
utbyggingsavtaler er, og det finnes ingen regler 
eller omtale av slike avtaler i lovverket generelt 
eller i plan- og bygningsloven spesielt. Alminne
lige for valtningsrettslige regler og prinsipper 
trekker imidlertid grenser for for valtningsavtaler 
generelt og for utbyggingsavtaler spesielt. 
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9.2 Generelle perspektiver og 
problemstillinger 

9.2.1 Generelt 

Ubyggingsavtaler reiser en rekke kompliserte 
rettsspørsmål i grenselandet mellom offentlig rett 
(for valtningsrett) og privatrett (kontraktsrett) der 
flere forskjellige interessetyper og perspektiver 
gjør seg gjeldende: 

(1) Et rettsproblem handler om tredjemannsin
teresser, for eksempel allmennhetens interesse i å 
bevare et område som det er, typisk som LNF
område, istedenfor å bygge det ut med boliger, 
skole, kirke, veier mv. Slike interesser forfektes 
som regel av naboer, grendelag, velforeninger, 
idrettsforeninger, organisasjoner for frilufts-, natur
og jordbruksinteresser, osv. Disse interessene må 
veies mot utbyggingsinteressene etter plan- og byg
ningsloven. Tredjemannsinteressene knytter seg 
særlig til den delen av utvekslingsforholdet i avtalen 
som gjelder kommunens ytelse, ikke vederlaget 
som kontraktsparten må yte. 

Rettsspørsmålene har både en materiell side 
og en saksbehandlingsmessig side. Materielt er 
spørsmålet hvilke skranker som – av hensyn til 
disse interessene – eksisterer for adgangen kom
munen har til gjennom avtale med en utbygger 
eller grunneier å treffe avgjørelser om hvordan et 
område skal utnyttes. Saksbehandlingsspørsmå
lene har å gjøre med hvordan kommunens ytelse 
eventuelt kan bestemmes: Prosessen som leder 
frem til en utbyggingsavtale må i nødvendig 
utstrekning sikre at allmennheten/tredjemenn 
har hatt muligheter til å gjøre sine interesser gjel
dende. 

(2) Et annet (hoved-)rettsproblem, som har 
blitt ofret mye oppmerksomhet, knytter seg til 
grunneierens eller utbyggerens behov for vern 
mot å måtte ta på seg omfattende offentlige finan
sieringsbyrder for å komme i betraktning ved de 
nødvendige planvedtak, reguleringsvedtak, ved
tak om tillatelse til tiltak eller dispensasjon. 
Grunneier og utbygger er interessert i utbygging, 
de har ofte selv tatt initiativ til å få saken i gang. 
For dem er ikke poenget først og fremst kommu
nens ytelse, derimot hvilke vederlag grunneieren 
eller utbyggeren selv må yte for å komme i 
betraktning ved den offentlige myndighetsutøvel
sen. 

Også disse rettsspørsmålene har en materiell 
komponent og en saksbehandlingskomponent. 

Det materielle hovedspørsmålet er om, og i til
felle i hvilken grad, kommunen kan sikre seg 

andre vederlag gjennom avtalen enn den kunne 
ha stilt ensidig krav om, og hvor langt ut over vil
kårskompetansen denne «avtalekompetansen» i 
tilfelle går. Saksbehandlingsspørsmålet har først 
og fremst å gjøre med i hvilken utstrekning avtale
parten har klagerett, og rett til å motsette seg 
omgjøring av tillatelsen som myndighetene gir 
som følge av avtalen. De øvrige saksbehandlings
reglene i plan- og bygningsloven og i forvaltnings
loven – om forhåndsvarsel, dokumentinnsyn, 
begrunnelse osv. – har mindre betydning for 
grunneier eller utbygger ettersom disse er part 
under avtaleforhandlingene. 

(3) Et tredje rettsproblem handler om vernet 
for konkurrenter til foretaket som inngår utbyg
gingsavtalen. I hvilken utstrekning trekker kon
kurranserettslige og EØS-rettslige regler grenser 
for kommunens adgang til å favorisere én bestemt 
utbygger gjennom å avtale opplegg og fremdrift 
med ham? Strider det mot likebehandlingsprinsip
pet, mot reglene om offentlige anbud og mot saks
behandlingsreglene når myndighetene skal gi 
utbyggingsoppdrag? Hvor går grensen for hvor 
mye kommunen kan forplikte seg til uten å 
komme i strid med konkurranserettslige regler 
og EØS-prinsipper? 

Det kan være hensiktsmessig innledningsvis å 
framheve sammenhengen mellom problemstilling 
nr. 1 og 2 ovenfor: Det er nettopp når kommunen 
oppnår et særlig fordelaktig vederlag, for eksem
pel ved at utbyggeren påtar seg å finansiere en 
skole eller barnehage, at risikoen for å ofre tredje
mannsinteressene gjennom avtalen kan bli spesi
elt stor. I den grad slike interesser skulle tale mot 
utbygging av området, kan de komme til å bli 
ignorert dersom oppmerksomheten blir ledet 
vekk fra motforestillingene og over på vederlaget 
som kommunen har oppnådd gjennom avtalen. 

9.2.2 Den videre fremstilling 

Et av de fundamentale spørsmål i gjeldende rett, 
er derfor om det går an – av hensyn både til all
mennhetens og tredjemanns interesser samt den 
private part – å erstatte vedtak og forvaltningspro
sess etter plan- og bygningsloven og forvaltnings
rettslige regler og prinsipper, med en kontrakt. 
For Bygningslovutvalget – som har mandat til 
eventuelt å foreslå en lovfesting av kompetanse til 
å inngå slike avtaler – blir det imidlertid først og 
fremst spørsmål om hva kommunene eventuelt 
bør tillates å tilby og kreve av vederlag, dvs. hvor 
langt kommunene eventuelt skal tillates å gå. Som 
det framgår ovenfor, må også dette vurderes i lys 
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av både allmennhetens/tredjemanns interesser 
og den direkte involverte private parts interesser. 
Hensynet til allmennheten/tredjemann må for 
øvrig også ivaretas særskilt ved utformingen av 
regler om saksbehandlingen – offentlighet, med
virkning og klagerett mv. 

Utvalget kommer i pkt. 9.4 nedenfor tilbake til 
enkelte av de ovenfor skisserte spørsmål knyttet 
til gjeldende rett. Først, under pkt. 9.3, foretas 
imidlertid en deskriptiv gjennomgang av dagens 
praksis. I pkt. 9.5, 9.6 og 9.7 redegjøres for uten
landsk rett, utvalgets syn på behovet for lovregule
ring og det foreliggende lovreguleringsforslag fra 
Planlovutvalget. Bygningslovutvalgets eget lovfor
slag presenteres i pkt. 9.8 og 9.9. Økonomiske og 
administrative konsekvenser omtales i pkt. 9.10. 

9.3 Nærmere om dagens praksis 

9.3.1	 Hvor ofte og i hvilke sammenhenger 
inngås utbyggingsavtaler? 

Av Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse, jf. 
vedlegg 1, framgår at 41% av kommunene har inn
gått utbyggingsavtaler i løpet av de siste 3 år, og at 
slike avtaler er langt vanligere blant de store og 
mellomstore kommunene enn blant de små. Såle
des hadde hele 78% av kommunene med mer enn 
50.000 innbyggere, 83% av kommunene med 
20.000–49.999 innbyggere og 72% av kommunene 
med 10.000–19.999 innbyggere inngått slike avta
ler. For kommunene med 5.000–9.999 innbyggere 
og kommuner med under 5.000 innbyggere var de 
tilsvarende tall henholdsvis 36% og 21%. For de 
kommunene som har inngått utbyggingsavtaler i 
de siste 3 år, er det for øvrig opplyst at utbyggings
avtaler gjennomsnittlig forekommer i 8,6% av byg
gesakene. 

Ubyggingsavtaler inngås i tilknytning til kom
munens detaljplan- og/eller byggesaksbehandling: 
Utbygger henvender seg normalt til kommunen 
som plan- og bygningsmyndighet med ønske om 
utbygging, og han har et behov for et positivt regu
leringsvedtak eller en tillatelse til tiltak. Det er i 
denne situasjonen kommunen gjerne kommer opp 
med krav eller forslag om utbyggingsavtale, og byt
temidlet kommunen har til rådighet i den forbin
delse er uforpliktende utsagn til den private part om 
fordelaktig framtidig bruk av offentlig kompetanse. 

Først og fremst knytter dette seg til den kom
petansen kommunen er gitt ved behandling av pri
vate reguleringsforslag, jf. plan- og bygningsloven 
§ 30. Selv om kommunen ikke ensidig kan kreve 
at det inngås en utbyggingsavtale, overlater disse 

bestemmelsene til kommunens skjønn om et pri
vat reguleringsforslag skal vedtas eller ikke. Over-
for en utbygger som ønsker en spesiell regulering 
og/eller utbygging, setter dette kommunen i en 
sterk posisjon i forhold til å få inngått avtaler der 
den private utbygger påtar seg for eksempel å 
betale for opparbeidingen av offentlige tilbud. 

Videre gir plan- og bygningsloven § 20-4 andre 
ledd bokstav b og § 26 første ledd kommunen 
hjemmel for å gi såkalte rekkefølgebestemmelser 
til kommuneplan eller reguleringsplan: Både ved 
behandlingen av private reguleringsforslag og 
kommunens egne forslag, kan kommunen gi 
bestemmelser om tidsrekkefølge for utbygging av 
ulike byggeområder, herunder også om samtidig 
ferdigstillelse av boliger og anlegg og fellestiltak 
som skoler, barnehager, lekearealer, gang- og syk
kelveier og lignende. For at utbygger skal ha for
håpninger om å få politisk gjennomslag for sin 
utbyggingsplan, kan det derfor bli nødvendig for 
ham å påta seg å utføre og bekoste slike fellestil
tak. Hvis ikke utbygger dekker kostnadene med 
slike tiltak, vil utbygger måtte vente på at tiltakene 
blir bygget ut i offentlig regi. Her kan prioriterin
gene lett bli annerledes enn det utbygger er tjent 
med. I en slik situasjon kan en utbygger være vil
lig til å forskuttere eller dekke utgiftene knyttet til 
gjennomføring av slike tiltak. 

Det kan også være aktuelt å inngå utbyggings
avtaler utelukkende i forbindelse med byggesaks
behandling. Dette forutsetter en mer aktiv bruk 
av kommunens kompetanse. Den som søker om 
en tillatelse til tiltak har nemlig rettskrav på å få 
det med mindre kommunen har rettslig grunnlag 
for å nekte, og avgjørelsen er i utgangspunktet 
ikke skjønnsmessig, men lovbundet. Kommunen 
kan derfor som utgangspunkt ikke kreve en 
utbyggingsavtale som betingelse for en tillatelse, 
eller nekte tillatelse fordi det ville være uheldig å 
bygge ut området. Ønsker kommunen å avslå søk
naden, kan kommunen nedlegge midlertidig dele
og byggeforbud med sikte på regulering eller 
omregulering etter plan- og bygningsloven § 33, 
eller stille krav om reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven § 23. Og gjøres det, vil kommunen 
i stor grad komme i samme forhandlingsposisjon 
som tidligere nevnt. Videre vil eksisterende rek
kefølgebestemmelser kunne gi grunnlag for 
avslag på byggesøknad hvis ikke utbygger gjen
nom avtale eller på annen måte sikrer at kravene 
som framgår av disse blir oppfylt. I saker der det 
er nødvendig med dispensasjon, gis det også 
anvisning på en skjønnsmessig vurdering og 
avgjørelse fra kommunens side, og dermed åpnes 
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det samtidig for bruk av vilkår for eksempel i 
form av en utbyggingsavtale. 

I noen tilfeller er kommunen tomteeier, og inn
går avtale i forbindelse med salg eller utbygging 
av tomten. I disse tilfellene opptrer kommunen 
rent privatrettslig, og avtalen står i all hovedsak i 
samme rettsstilling som andre avtaler om salg og 
utbygging. Selv om kommunen opptrer som tom
teselger kan avtalen også bære preg av offentlig 
myndighetsutøvelse, og da står likevel ikke kom
munene helt fritt. Avtalen kan for eksempel inne
holde bestemmelser om en bestemt regulerings
utvikling, og dermed forskuttere en etterfølgende 
reguleringsmessig behandling. 

9.3.2	 Nærmere om innholdet av 
utbyggingsavtaler 

Ofte innledes utbyggingsavtaler med en beskri
velse av gjeldende plangrunnlag for det aktuelle 
området. Er ikke området nærmere regulert, 
avtaler gjerne partene hvem som skal være 
ansvarlig for å utarbeide forslag til regulerings
plan. I praksis vil dette være den private utbygger. 
Kommunen på sin side gir da gjerne uforplik
tende «løfter» knyttet til behandlingen av disse 
forslagene. Det forekommer også at det i avtalen 
forutsettes at kommunen skal søke utarbeidet en 
regulering i samsvar med intensjonene i avtalen 
for øvrig, og da legges også gjerne inn i avtalen 
bestemmelser om virkningen av at slike forutset
ninger eventuelt ikke slår til. 

Avtalene går ellers ofte ut på at kommunene 
kjøper eiendom framfor å ekspropriere, men da 
gjennomgående med ekspropriasjonstrusselen 
som klar foranledning. Prisen på areal som skal 
er verves til offentlige formål, vil ofte være fastsatt 
i avtalen med mindre avtalen har bestemmelser 
om at vederlaget fastsettes ved skjønn. Fra tid til 
annen tas det videre opp bestemmelser i utbyg
gingsavtalene om kommunens adgang til å 
ekspropriere (ytterligere) arealer i framtiden. 

Avtaler som binder kommunen til en bestemt 
reguleringsutvikling eller avtaler som ellers bin
der kommunen til å bruke, eller ikke bruke, sin 
kompetanse til offentlig myndighetsutøvelse i 
framtiden, reiser en rekke spørsmål av rettslig 
karakter. Det er ikke uten videre gitt at kommu
nene lovlig kan binde opp sin forvaltningsmyndig
het gjennom slike avtaler. Når lovgiver har lagt 
myndighet til kommunene, har det rimeligvis ikke 
vært forutsetningen at kommunene i ettertid 
skulle innskrenke sin myndighet gjennom avtaler. 
Spørsmålet om hvor langt kommunen kan gå i å 

binde opp sin forvaltningsmyndighet kommer 
utvalget tilbake til under pkt. 9.4.2 nedenfor. 

Utbyggingstakten er et annet forhold som det 
er vanlig å si noe om i en utbyggingsavtale. Dette 
kan for eksempel være i form av en fremdriftsplan 
for oppføring av eller innflytting i boenheter i 
området, eller – særlig ved større byggeprosjekter 
– avtale om ferdigstillelse av teknisk infrastruktur i 
takt med utbygging av delfelter. Det er også vanlig 
å avtale en mulighet for utbygger til å bygge ut ras
kere enn det fremdriftsplanen tilsier, og det korre
sponderer da ofte med at utbygger samtidig blir 
pålagt å utføre nødvendige tiltak for å ivareta den 
sosiale infrastrukturen. Eksempel på det siste kan 
være krav om betaling av beregnede bidrag til 
kommunen til dekning av skoleutbygging. 

Fordeling av økonomiske kostnader utgjør for 
øvrig en vesentlig del av innholdet i de utbyggings
avtaler som inngås i dag. For så vidt gjelder tek
nisk infrastruktur, er dette i tråd med bestemmel
sene i plan- og bygningsloven §§ 66 og 67 sammen
holdt med reglene om refusjon. Når det gjelder 
kostnadene ved sosiale infrastrukturtiltak, kan 
krav om bidrag til dette uttrykkes direkte som 
nevnt knyttet til forsering av arbeidene i forhold til 
fremdriftsplanen eller på annen måte i utbyggings
avtalen. Slike bidragskrav kan imidlertid også 
følge forutsetningsvis gjennom rekkefølgebestem
melser i kommune- eller reguleringsplan. 

Bestemmelser om husbankfinansiering av 
deler av boligene som bygges, om begrenset 
framtidig omsettelighet og et visst antall boliger 
tilpasset særskilt trengende grupper (sosial bolig
profil), forekommer også i utbyggingsavtaler i 
dag. Noen kommuner betinger seg tildelingsrett 
for en viss mengde av de oppførte bygninger. Som 
ledd i større utbyggingsprosjekter kan partene 
dessuten avtale er verv av tomter for å gjøre 
ekspropriasjon overflødig. Utbyggingsavtalen 
inneholder da ofte detaljerte bestemmelser om 
pris eller beregningen av pris. 

En utbyggingsavtale inneholder også fra tid til 
annen ordinære bestemmelser om oppsigelsesad
gang, misligholdsbeføyelser, tvisteløsning og ver
neting. 

9.3.3	 Fremgangsmåten for å oppnå 
utbyggingsavtaler i dag 

Avtaler som inngås i tilknytning til planbehandling 

Forhandlingene om utbyggingsavtaler er i mange 
tilfeller knyttet nær opp mot saksbehandlingsre
glene for behandling av reguleringsplan fastsatt i 
plan- og bygningsloven §§ 27-1 flg. Fremgangsmå
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ten er da i hovedtrekk slik: Kommunen varsler 
grunneier og/eller utbygger om at utbyggingsav
tale ønskes inngått – gjerne når kommunens plan
avdeling kontaktes vedrørende utforming av pri
vat planforslag. Selve avtaleforhandlingene skjer 
deretter i regi av rådmannen/administrasjonssje-
fen (i kommuner som ikke har parlamentarisk sty
resett), og dette blir dermed håndtert administra
tivt atskilt fra den tradisjonelle planbehandlingen 
som foregår parallelt. 

Kommunene stiller gjerne med minst to perso
ner til forhandlingene. Tanken bak dette er å 
unngå tvil om hva som er sagt i møtene, og å fore
bygge eventuelle mistanker om korrupsjon eller 
lignende. Forhandlingene kan foregå trinnvis, fra 
innledende informasjonsmøte til mer inngående 
drøftelser rundt avtaleinnhold og avtaleformule
ringer. 

Generelle kommunaløkonomiske og boligpoli
tiske forhold er gjerne sentrale vurderingstemaer 
i planprosessen, og disse legges også til grunn 
ved – og søkes sikret gjennom – avtaleforhandlin
gene. Behov for ny teknisk og sosial infrastruktur 
ivaretas derimot i en del kommuner gjennom vil
kårs- eller rekkefølgebestemmelser i arealplan. 
Dersom det er nødvendig med politiske avklarin
ger under veis i forhandlingene blir for øvrig 
gjerne formannskapet koplet inn. Det politiske 
mandat som rådmannen arbeider etter ved avtale
forhandlingene, er imidlertid gjennomgående 
relativt klart, så behovet for ytterligere avklarin
ger under veis vil normalt være begrenset. 

Selv om avtalene fremforhandles av adminis
trasjonen, må avtalen inngås av kommunestyret 
(eller formannskap når avtalekompetansen er 
delegert). Forslag til avtale fremmes vanligvis før 
eller samtidig med at reguleringsplanforslaget 
legges fram for formannskapet/kommunestyret. 
Kommunen vil normalt ikke forplikte seg rettslig 
ved å skrive under før tilhørende reguleringsplan 
eventuelt er endelig vedtatt. Det har sammenheng 
med at avtalen normalt er basert på forutsetnin
gene om en bestemt reguleringsutvikling. 

Forhandlingsprosessene er i praksis lukkede 
(unntatt offentlighet), men de endelige avtaleut
kast vil være offentlig tilgjengelige som saksfrem
legg for politiske organer. 

Avtaler som inngås i tilknytning til 
byggesaksbehandling 

Eksisterende rekkefølgebestemmelser kan som 
nevnt gi grunnlag for avslag på byggesøknad hvis 
ikke utbygger gjennom avtale eller på annen måte 

sikrer at kravene som framgår av rekkefølgebe
stemmelsene blir oppfylt. I saker der det er nød
vendig med dispensasjon, gis det for øvrig også 
anvisning på en skjønnsmessig vurdering og 
avgjørelse fra kommunens side, og dermed åpnes 
det også i disse tilfellene for forhandlinger om 
utbyggingsavtaler uavhengig av om det samtidig 
behandles forslag om ny eller revidert arealplan
legging i det aktuelle området. 

Også i slike tilfeller er inntrykket at kommu
nene legger vekt på å holde plan- og bygnings
myndigheten atskilt fra avtaleforhandlingene, for 
eksempel slik at det er kommunens eiendoms-/ 
utbyggingskontor som representerer kommu
nene. Ikke bare avtaleinngåelsen, men også selve 
avtaleprosessen kan komme etter at planvedtak er 
truffet, for eksempel i tilfeller der det er eksiste
rende rekkefølgebestemmelser som foranlediger 
avtalen. Men det er likevel plan- og bygningsmyn
digheten som tar stilling til i hvilken grad for 
eksempel rekkefølgebestemmelsene skal følges 
opp. 

9.4 Gjeldende rett – uavklarte spørsmål 

9.4.1 Innledning. Offentlig eller privatrett? 

I forhold til utbyggeren tar noen som utgangs
punkt at utbyggingsavtaler bare kan regulere 
slike rettigheter og plikter som kommunen kan 
treffe vedtak om som planmyndighet og bygge
saksmyndighet med hjemmel i plan- og bygnings
loven og den alminnelige, ulovfestede vilkårslæ
ren. 1 Juridisk sett blir det da i realiteten liten for
skjell mellom et reguleringsplanvedtak og en 
utbyggingsavtale. Forskjellen består først og 
fremst i at utbyggeren for å bli bundet av de nær
mere vilkår i en reguleringsplan må avgi en 
aksept ved konkludent atferd, mens han i en 
utbyggingsavtale avgir en skriftlig aksept. Med en 
slik innfallsvinkel er det gjennomgående lite tvil
somt at vi også ved inngåelse av utbyggingsavta

1 Vilkårslæren går i korthet ut på at forvaltningen, uten spesi
ell lovhjemmel, kan knytte tyngende vilkår til begunstigende 
vedtak som treffes innenfor områder hvor lovgiver har gitt 
anvisning på fritt skjønn. Det er likevel klart at også adgan
gen til å stille vilkår vil være begrenset av kravet om at 
skjønnsmessig for valtningsmyndighet må utøves på en sak
lig og forsvarlig måte, og ikke bygge på utenforliggende hen
syn. Frihagen, Forvaltningsrett I, s. 316, fremholder videre 
at «det nok også [må] stilles krav om at (…) vilkåret mer 
direkte er i samsvar med lovens formål og at det ikke frem
trer som uforholdsmessig tyngende sett i lys av de mål en vil 
oppnå, og hvilke alternativer som foreligger. Vilkåret må hel
ler ikke fremtre som et urimelig inngrep i vedkommendes 
personlige integritet eller frihet.» 
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ler har å gjøre med utøvelse av offentlig myndig
het, og at kommunens materielle kompetanse og 
saksbehandling reguleres fullt ut av offentlighets
loven, kommuneloven, plan- og bygningsloven og 
forvaltningsloven samt den ulovfestede forvalt
ningsrett. 

Andre har konkludert med at man her har å 
gjøre med en blanding av offentlig myndighetsut
øvelse og privatrettslige prinsipper, men begrun
net dette noe forskjellig: Noen har hevdet at kom
munens kompetanse til å stille vilkår med hjem
mel i plan- og bygningsloven må anses utvidet ved 
utbyggingsavtaler under henvisning til den pri
vate autonomi, dvs. den kompetansen rettssubjek
ter i alminnelighet har til å disponere over sine 
eiendeler og til å inngå avtaler. Avtalekompetan
sen begrenses så av de alminnelige regler om 
myndighetsmisbruk2 eventuelt kombinert med 
prinsippene i avtaleloven § 36.3 Andre tar utgangs
punkt i den rent faktiske situasjon; at kommunene 
i lang tid har inngått avtaler der kommunens bruk 
av offentlig kompetanse har vært byttemidlet, og 
at slike avtaler ikke er underkjent av domstolene – 
selv om Høyesterett i forhold til tredjemannsinte
ressene tradisjonelt har trukket snevre grenser 
for adgangen til å erstatte offentlig myndighetsut
øvelse med disposisjoner i kontraktsform. Slike 
«kombinasjonsavtaler» hevdes derfor ikke i seg 
selv å være en rettslig umulighet, og man kan si at 
kommunenes kompetanse til i forhold til utbygge
ren å avtale noe mer enn det som er hjemlet i plan
og bygningsloven, er basert på sedvane og den 
private parts samtykke. Også med et slikt 
utgangspunkt vil imidlertid læren om myndig
hetsmisbruk innebære en avgrensning i forhold 
til hvilke vilkår som kan stilles. I tillegg kommer 
de øvrige generelle skrankene som alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper trekker opp for å 
kunne inngå avtaler om bruk eller ikke-bruk av 

2 Læren om myndighetsmisbruk har utviklet seg gjennom 
rettspraksis: Det anses som misbruk av skjønnsmyndighet 
dersom forvaltningen tar utenforliggende eller usaklige hen
syn, dersom avgjørelsen er vilkårlig eller sterkt urimelig, 
eller dersom det har funnet sted usaklig forskjellsbehand
ling. Grensen mot utenforliggende hensyn innebærer blant 
annet et krav om saklig sammenheng mellom lovens formål 
og det som søkes oppnådd ved å gjøre bruk av den på en 
bestemt måte. Kravet om å unngå vilkårlighet knytter seg til 
både saksbehandlingen/avgjørelsesprosessen og skranken 
mot utenforliggende og usaklige hensyn. Rimelighetskrite
riet innebærer bl.a. et krav om forholdsmessighet mellom 
det en vil oppnå og de midler som brukes. 

3 Avtaleloven (lov 31. mai 1918 nr. 4) § 36 er en generell hjem
mel for domstolene til å gripe inn i avtaler overalt hvor de fin
ner at det vil «virke urimelig eller være i strid med god for
retningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende som den er. 

offentlig myndighet, likeledes forvaltningsretts
lige regler for hvordan saksgangen må være. 

Det er etter utvalgets syn vanskelig å stille opp 
noen helt dekkende tese om hvorvidt utbyggings
avtaler reguleres av offentligrettslige regler eller 
privatrettslige prinsipper. Det synes å være et fak
tum at utbyggingsavtaler i dag inneholder ele
menter fra begge rettsområder, og dette kan der-
for i utgangspunktet gi grunnlag for å hevde at det 
er en kombinasjon av offentligrettslige og privat
rettslige prinsipper som også må komme til 
anvendelse. 

Utvalget finner det ikke nødvendig å gå nær
mere inn på den overordnede problemstillingen 
knyttet til arten av kommunenes materielle kom
petansegrunnlag i gjeldende rett. I pkt. 9.4.2 tas 
likevel opp et beslektet spørsmål; forholdet til for
valtningslovens definisjoner av «vedtak» og 
«enkeltvedtak». Formålet er imidlertid da først og 
fremst å synliggjøre hvilke krav som – i lys av de 
forskjellige hensyn og interesser som gjør seg 
gjeldende – bør stilles til saksbehandlingen både 
de lege lata og de lege ferenda. Forholdet mellom 
kommunens kompetanse og hensynet til tredje
menns og allmennhetens interesser, kommer som 
nevnt utvalget også tilbake til innledningsvis i pkt. 
9.4.2 nedenfor. 

At det offentlige i det hele tatt bruker sin regu
leringsmyndighet og ekspropriasjonsmyndighet 
som virkemiddel til å komme i posisjon til å for-
handle om en avtale, synes for øvrig å være aksep
tert både i teori og praksis. I Eckhoff og Smith, 
Forvaltningsrett 7. utg. s. 394 heter det således: 

«Praktisk viktig er utbyggingsavtaler mellom 
kommuner, grunneiere og entreprenører. Hen
sikten er å skaffe kommunen tilstrekkelig kon
troll over utbygging av boliger og næringsare
aler uten å pådra seg utgifter til tomtekjøp og 
byggevirksomhet. Kommunene har som 
utgangspunkt en sterk forhandlingsposisjon. 
Dels har de trusselen om ekspropriasjon i bak
hånd, dels kan de lokke med at spørsmål om 
reguleringsplan og byggetillatelse m.v. vil bli 
løst hvis deres ønsker blir etterkommet. Men i 
hovedtrekk må avtalen være egnet til å ivareta 
også utbyggernes interesser. De plikter som 
de påtar seg, kan for eksempel gjelde bolige
nes størrelse og pris (for eksempel at de skal 
husbankfinansieres), disponering av friarealer 
eller kommunal kontroll med fordeling av boli
gene.» 

I pkt. 9.4.2 nedenfor kommer utvalget tilbake til 
denne problemstillingen ved å se nærmere på 
hvilke rettslige rammer som i dag gjelder for 
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kommunens anvendelse av sin reguleringsplan
myndighet overfor utbygger til å fremforhandle 
en utbyggingsavtale. 

Avslutningsvis i ovennevnte sitat gir Eckhoff/ 
Smith også uttrykk for noen innholdsmessige 
skranker som gjelder for utbyggingsavtaler i for-
hold til utbyggeren. Dette spørsmålet – hvor langt 
kommunen eventuelt kan gå i å «pålegge» den pri
vate part avtaleforpliktelser i utbyggingsavtaler – 
er ennå ikke endelig avklart ved domstolene. Pro
blemstillingen er likevel berørt i noen sammen
henger, for eksempel i Sivilombudsmannens års
melding for 1989 s. 105. Saken gjaldt spørsmål om 
gyldigheten av en utbyggingsavtale hvor den pri
vate part hadde forpliktet seg til å yte bidrag ved 
etableringen av hovedanlegg og overdragelse av 
arealer vederlagsfritt til kommunen. Avtalen ble 
inngått under trussel om ekspropriasjon, noe som 
ble godtatt av ombudsmannen så lenge ekspropri
asjon var en alternativ og reell strategi for kom
munen. Vilkårene kommunen stilte om økono
misk bidrag, lå imidlertid også utenfor rammen av 
de plikter en grunneier kan pålegges med hjem
mel i plan- og bygningsloven. Heller ikke dette 
anså ombudsmannen som en rettslig umulighet; 
under en viss tvil fant ombudsmannen at det ikke 
var noe til hinder for at den private part frivillig 
kunne påta seg slike forpliktelser. For øvrig anty
det han at en vurdering av vilkårenes holdbarhet 
måtte foretas i lys av prinsipper som i alminnelig
het gjelder for revisjon av privatrettslige avtaler: 
Forbudet mot urimelig tyngende vilkår, jf. for 
eksempel prisloven § 18 (nå opphevet) og avtale
loven § 36. En slik vurdering i den konkrete 
saken, mente ombudsmannen 

«nødvendigvis [måtte] bli å vurdere av domsto
lene i forbindelse med den mer utførlige og 
umiddelbare saksbehandling man oppnår i ret
tergang». 

Også Frihagen har gitt klart uttr ykk for at kom
munens kompetanse til å stille krav overfor utbyg
geren gjennom en utbyggingsavtale, vil kunne gå 
lenger enn kompetansen til å stille vilkår i forbin
delse med reguleringsbehandling eller bygge
saksbehandling, jf. kommentarutgaven til plan- og 
bygningsloven, bind III s. 100-101: 

«Kommunen vil som ledd i en nærmere avtale 
om utbygging, i noen grad kunne stille krav om 
ytelser fra utbyggeren som den ikke ville 
kunne kreve som vilkår for regulering eller 
byggetillatelse. Utbyggeren må således kunne 
påta seg visse særlige forpliktelser som ledd i 
en slik bredere samarbeidsordning.» 

Utvalget går nærmere inn på hvilke innholdsmes
sige skranker som gjelder for dagens utbyggings
avtaler i et eget avsnitt under pkt. 9.4.2 nedenfor. 
Skrankene vurderes i lys av de forskjellige kom
petansegrunnlag som hevdes å være aktuelle. Det 
tredje (hoved-)rettsproblemet som er skissert i 
pkt. 9.2 ovenfor – forholdet til vernet for konkur
renter til utbyggeren eller grunneieren som inn
går utbyggingsavtalen – omtales særskilt avslut
ningsvis i pkt. 9.4.2. 

Hovedsiktemålet med omtalen i pkt. 9.4.2 er å 
synliggjøre – et stykke på vei – hvilke rettslige 
rammer og prinsipper som dagens praksis på 
området må forholde seg til, samt å gi en peke
pinn på ulikheter mellom dagens rettstilstand og 
situasjonen dersom utvalgets forslag blir gjel
dende rett. Utvalget anser det ikke nødvendig 
eller hensiktsmessig å ta uttrykkelig stilling til 
holdbarheten av de forskjellige teorier som omta
les. Det er prinsippene og begrunnelsen for dem 
som er det vesentlige i denne sammenheng. 

9.4.2	 Nærmere om noen 
hovedproblemstillinger i gjeldende rett 

Hvor langt kan kommunen gå i å forhåndsbinde sin 
forvaltningsmyndighet? 

En hovedproblemstilling knyttet til praksisen med 
utbyggingsavtaler har vært (og er) om kommu
nen har adgang til å binde opp sin forvaltnings
myndighet: Avtalebegrepet gir i utgangspunktet 
antydninger om at begge parter er ment å skulle 
forplikte seg, og siden kommunens «forhandlings
middel» i denne sammenheng er utøvelse av 
offentlig myndighet, er det stilt spørsmål om og 
eventuelt hvor langt kommunen kan gå i å avgi 
forhåndstilsagn om hvordan denne myndigheten 
vil komme til å bli benyttet i framtiden. 

Problemstillingen knytter seg særlig til hvilket 
vern tredjemann/allmennheten har mot at utbyg
ging skal bestemmes gjennom en avtale som tred
jemann i mindre grad har mulighet til å påvirke: 
Avtalene trer i stedet for den plan-, regulerings- og 
byggetillatelsesprosess som er lovfestet i plan- og 
bygningsloven – en prosess som nettopp skal 
sikre at kommunen foretar en fri, åpen og bred 
avveining av så vel hensynene for utbygging som 
mothensynene. 

Bindingen kan knytte seg til framtidig rettsan
vendelse, skjønnsutøvelse og saksbehandling, og 
den kan være både positiv og negativ: Med positiv 
binding av myndighet menes for eksempel at 
kommunen i avtalen gir løfte om å treffe et 
bestemt vedtak. Negativ binding vil innebære et 
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løfte om ikke-bruk av myndighet, for eksempel 
løfter om at ekspropriasjon ikke skal foretas. Det 
sentrale element er imidlertid at det foreligger en 
form for binding av framtidig myndighetsutøvelse 
i motsetning til alminnelige forhåndsuttalelser. 
Forhåndsuttalelser inngår som ledd i den almin
nelige veiledningen fra det offentlige, og siden de 
ikke er ment å skulle fastlegge rettsforhold, er det 
ikke nødvendig å lete etter et formelt kompetanse
grunnlag. Mellom bindende forhåndstilsagn og 
rene forhåndsuttalelser kan det for øvrig være tale 
om flere grader av binding. Det vises i den forbin
delse til artikkelen «Fusadommen i forvaltnings
rettslig og rettsteoretisk perspektiv» av Erik Boe, 
inntatt i Lov og Rett 1991 s. 323-346 på s. 339-346. 

Problemstillingen knyttet til binding av forvalt
ningsmyndighet er generell, og har kommet opp i 
forskjellige sammenhenger i rettspraksis. I en 
dom inntatt i Rt. 1992 s. 1235 flg. (Fiskekvote) 
kom Høyesterett således inn på forholdet mellom 
et gitt forhåndstilsagn om fiskekvoter fra fiskeri
myndighetene og adgangen til framtidig regule
ring av tilgangen til fisket gjennom forskrifter. Sta
ten anførte at selv om det var gitt et bindende til
sagn (tilbudsbrev om å beholde rederikvoter ved 
gjennomføring av kapasitetsreduksjon i fiskeflå
ten) så mistet rederiene sin rett etter dette da det 
kom forskrifter om kvotefordelingen som fravek 
fra disse. Denne anførselen fikk staten ikke med-
hold i. Høyesterett drøftet imidlertid også det 
generelle spørsmålet om fiskerimyndighetene 
(Fiskeridepartementet) i det hele tatt har rettslig 
adgang til å gi tilsagn som binder framtidig utø
velse av for valtningsmyndigheten på fiskerifor
valtningens område. Førstvoterende, med tilslut
ning fra de øvrige dommerne, uttalte på generelt 
grunnlag (s. 1240): 

«Spørsmålet om i hvilken utstrekning staten 
kan gi tilsagn som binder framtidig utøvelse av 
forvaltningsmyndighet, er vanskelig. Jeg 
begrenser meg til å si at dette trolig kan stille 
seg noe forskjellig på de ulike for valtningsom
råder. Dersom det anses nødvendig eller 
ønskelig for å fremme vedkommende hjem
melslovs formål, har jeg vanskelig for å se 
avgjørende hensyn mot at det bør være adgang 
til, i atskillig utstrekning, å binde utøvelsen av 
for valtningsmyndighet gjennom avtaler eller 
tilsagn på spesielle områder. Dette er ikke 
ukjent i forvaltningspraksis. Jeg ser således 
ikke bort fra at Fiskeridepartementet, innen de 
rammer som var trukket opp i lov av 16. juni 
1972 nr. 57 om regulering av fisket, rettslig 
kunne forplikte seg til å tildele fiskekvoter etter 
bestemte regler for en viss periode.» 

Det er noe delte meninger om denne dommens 
prejudikatsverdi, men det må i alle fall kunne leg
ges til grunn som et utgangspunkt at det i noen 
utstrekning vil kunne være adgang for myndighe
tene til å gi bindende forhåndstilsagn om utøvel
sen av sin forvaltningsmyndighet. Gyldigheten av 
en slik forhåndsbinding vil imidlertid måtte bero 
på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og 
ved denne vurderingen må det bl.a. legges vekt på 
hjemmelslovens formål, hvor vidtgående og lang
varige bindinger det er tale om, og om forholdet 
må anses ekstraordinært. Forhåndsbinding vil 
således kunne være spesielt betenkelig når det 
ikke er samme samfunnsinteresser som «ofres» 
gjennom en utbyggingsavtale som de som tilgode
ses gjennom avtalen, for eksempel når hensynet 
til å oppnå bedre skoler eller barnehager går på 
bekostning av friluftsinteresser. I tillegg må det 
under avtaleforhandlingene legges til offentlighet 
og medvirkning i nødvendig utstrekning. 

Også i teorien synes det å være enighet om at 
det må være adgang til en viss forhåndsbinding, 
men det synes å være noe uenighet om hvor langt 
denne adgangen går. Frihagen, For valtningsrett I 
s. 304-305 antar at praksis og reelle hensyn tilsier 
at det er en «viss adgang» til å gi forhåndstilsagn 
om hvordan skjønnsmyndighet vil bli brukt og om 
hvordan loven vil bli tolket, forutsatt at det er i 
samsvar med den aktuelle lovens formål og at 
saken er forsvarlig utredet. Eckhoff/Smith, For
valtningsrett 7. utg. s. 384-385, synes å mene at 
det ikke er adgang til å forhåndsbinde lovtolknin
gen. Derimot mener også de at det er en viss 
adgang til forhåndsbinding av skjønnet, men at 
adgangen er begrenset i forhold til hvor vidtgå
ende bindingen er, bl.a. hvor lang tid den gjelder 
for og om den går ut på at myndigheten positivt 
skal brukes på en bestemt måte, eller generelt på 
at forvaltningen ikke skal bruke sin myndighet. 
Bernt, Avtaler med stat og kommune, 1981, legger 
vekt på virkningene av bindingen for den senere 
kompetanseutøvelse og spør om adgangen til å 
fravike forventninger som er skapt hos den pri
vate part. Hans fremstilling viser imidlertid også 
at det skal mye til før myndighetene kan inngå 
avtaler som setter til side plikten til å foreta en fri, 
åpen og bred totalvurdering av for eksempel plan
og reguleringsforslag, og at en ikke kan komme 
utenom saksbehandlingsreglene bare ved å følge 
disse etter at alt er bestemt i en avtale. Frihagen 
har for øvrig tatt til orde for at dersom det er tale 
om en gjensidig bebyrdende avtale, så har for valt
ningen større kompetanse enn ellers til å gi bin
dende tilsagn om hvorledes de skal utøve forvalt
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ningsmyndigheten på området (samtidig som de 
private parter får en noe større adgang til å gi 
rettslig bindende samtykke). Dette er det imidler
tid delte meninger om som generell retningslinje. 

Selv om man på et generelt for valtningsretts
lig grunnlag vil kunne anerkjenne adgangen til 
forhåndsbinding av for valtningsmyndighet, vil 
vurderingene av hvor langt man kan gå slå for
skjellig ut på forskjellige forvaltningsområder. 

Plan- og bygningsloven legger opp til offentlig
het, informasjon og medvirkning på alle nivåer i 
planleggingen. Siktemålet er både å fremme enga
sjement og allmenn deltagelse, og å sikre innflyt
else og mulighet for påvirkning fra de som blir 
berørt av reguleringen. Dersom kommunen inngår 
en utbyggingsavtale i forkant av en regulerings
planprosess, er det en fare for at offentlighetens 
muligheter til å påvirke resultatet ikke blir reell. 
Kommunen må dessuten ikke bli bundet til noen 
bestemt løsning uten at den har foretatt en slik hel
hetsvurdering som reglene om vedtagelse av regu
leringsplan forutsetter. I Kommunal- og regionalde
partementets rundskriv H-5/02 er det derfor lagt 
til grunn at kommunene ikke har anledning til å 
binde kommunestyrets endelige vedtakskompe
tanse ved å inngå forpliktende forhåndsavtaler med 
en utbygger. Kommunestyret skal, etter fullført 
behandlingsprosess, på fritt grunnlag kunne ta 
standpunkt til om planen skal vedtas eller forkas
tes. I rundskrivet er det videre framholdt at heller 
ikke kommunestyrets kompetanse til å omregulere 
eller å unnlate å regulere kan bindes opp, men at 
kommunene likevel – under gitte omstendigheter – 
kan ha pådratt seg forpliktelser det medfører 
erstatningsansvar ikke å etterleve. Det sentrale 
poeng for departementet synes å være at kommu
nen ved inngåelse av utbyggingsavtale i forkant av 
reguleringsplanprosessen må sikre at alle berørte 
interesser kommer til på en forsvarlig måte: Det er 
viktig med offentlighet, medvirkning og informa
sjon tidlig i prosessen. I rundskrivet foreslås at 
dette for eksempel kan skje ved å kunngjøre opp
start av forhandlinger om utbyggingsavtaler og 
eventuelt sende forslag til avtale eller hovedprinsip
pene for avtalen ut på høring. 

Ved vurderingen av adgangen til forhåndsbin
ding av forvaltningsmyndighet etter plan- og byg
ningsloven, må det også tas hensyn til at for valt
ningsmyndigheten etter loven ikke bare ligger hos 
kommunen, men at også staten spiller en viktig 
rolle. Staten kan for eksempel gjennom innsigelser 
eller klager til reguleringsplan sette til side kommu
nens reguleringsvedtak. Staten kan også fremme 
egne reguleringsplaner. Og staten har også en helt 

selvstendig adgang til å fatte vedtak om ekspropria
sjon for gjennomføring av plan. Staten er ut fra et 
avtalerettslig perspektiv ikke bundet av kommu
nens avtaler. Og siden det er staten som etter loven 
er innehaver av den overordnede reguleringskom
petansen, er dette ytterligere et moment som taler 
for å begrense kommunens adgang til å binde opp 
myndighetsutøvelse gjennom avtale. 

I Odd Jarl Pedersen m.fl., Plan- og bygnings
rett, Oslo, 2000, s. 609-610, gjennomgås relevant 
rettspraksis før spørsmålet om forhåndsbinding 
av reguleringsmyndighet omtales slik: 

«Ut fra dette kan det ikke gis et prinsipielt svar 
på om for valtningsmyndighet kan bindes, men 
at konkrete forhold vil være avgjørende. 
Utgangspunktet vil være at for valtningsmyn
digheten ikke kan bindes. Det som taler mot at 
for valtningen skal kunne binde sin kompe
tanse, er behovet for å kunne stå fritt til i frem
tiden å treffe de vedtak som da fremstår som 
ønskelig. Dette fører til at det er mindre beten
kelig å binde kompetansen til å treffe et 
bestemt vedtak, enn å binde kompetansen til 
ikke [å] treffe vedtak. Dette gjelder særlig hvis 
vedtaket er uten tidsbegrensning eller gjelder 
for en lang tid. En avtale der kommunen binder 
seg til å regulere et område til næringsformål, 
vil i forhold til binding av kommunens fremti
dige reguleringskompetanse, være uproblema
tisk, men en slik avtale vil være problematisk 
hvis den setter planprosessen ut av spill slik 
[at] kommunestyret har bundet seg til å regu
lere et område til næringsformål, før friluftsin
teressene har hatt anledning til å komme til 
orde. Det er hvis kommunen binder seg til i 
fremtiden ikke å kunne omregulere, at beten
kelighetene oppstår». 

Høyesterettspraksis viser at det uansett skal svært 
mye til før man kan konstatere at kommunen fak
tisk har bundet sin reguleringsmyndighet – uav
hengig av spørsmålet om den kan det. Det vises i 
denne forbindelse til Rt. 1975 s. 620 (Eskemyr) og 
Rt. 1973 s. 107 (Mardøla). Ut fra det vi vet om prak
sis i dag, synes kommunene også å legge til grunn 
som den klare hovedregel at det ikke er adgang til 
å forhåndsbinde reguleringsmyndigheten. De 
fleste avtaler inngås – i alle fall formelt – etter at 
reguleringsplanvedtak er truffet, og det vil da nor-
malt heller ikke bli tatt inn bestemmelser som sik
rer utbygger mot at kommunen ombestemmer seg 
og endrer den vedtatte reguleringsplan senere. 
Dersom avtalene likevel inngås før reguleringsplan 
er vedtatt, vil den nok antakelig også uttr ykkelig 
fastslå kommunens frihet på dette punkt. Avhengig 
av hvor stor grad av reell frihet som kommunen 
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står tilbake med, er det imidlertid antakelig mindre 
betenkelig at partene i dag inngår en avtale som 
forutsetter at kommunen skal søke utarbeidet en 
regulering i samsvar med intensjonen i avtalen 
eller lignende. Det må i slike tilfeller også antas å 
være kurant at man legger inn i avtalen virknin
gene av at slike forutsetninger ikke slår til. 

Binding av ekspropriasjonsmyndighet, jf. plan
og bygningsloven § 35, er ansett å være mer 
akseptabelt enn binding av reguleringsmyndig
het. Isolert sett er en slik avtale mindre drastisk 
enn der hvor kommunen gir avkall på eller binder 
opp sin reguleringsmyndighet. Ut fra sammen
hengen mellom reguleringen og ekspropriasjon, 
vil imidlertid heller ikke ekspropriasjonskompe
tansen kunne bindes opp for noe lengre tidsrom. 

Selv om kommunen ikke er bundet av avtale
vilkår som pålegger kommunen å bruke eller ikke 
bruke sin myndighetsutøvelse på en bestemt 
måte, kan det godt tenkes at avtaler av denne 
karakter likevel er bindende i den forstand at unn
latelse av å oppfylle dem utløser erstatningsansvar 
for kommunen etter avtalerettslige prinsipper om 
ugyldighet og mislighold. Av den grunn vil avtaler 
av denne karakter likevel oppleves som bindende 
for kommunen, og dermed være problematiske 
for de kommuner som ellers hadde ønsket å 
benytte sin kompetanse i strid med avtalen. 

Når det gjelder avtaler som binder opp saksbe
handlingen, er det større rom for kommunene. Det 
er for eksempel uproblematisk at kommunen inn
går en avtale med en privat part om at en eiendom 
skal reguleres, og at den private parten skal utar
beide forslaget til reguleringsplan. Kommunen kan 
også gi løfter om saksbehandlingstiden. En viktig 
skranke utgjør imidlertid det ulovfestede, forvalt
ningsrettslige likhetsprinsippet om at det ikke skal 
gjøres forskjell uten saklig grunn. Kommunene er 
dessuten bundet av saksbehandlingsreglene i plan
og bygningsloven kapittel VII, og kan ikke vedta en 
ny reguleringsplan eller en vesentlig endring av 
denne gjennom inngåelse av en utbyggingsavtale. 
Den er også bundet av reglene i forvaltningsloven 
og av kravet til forsvarlig saksbehandling som føl
ger av ulovfestede for valtningsrettslige prinsipper. 
Disse regler og prinsipper må derfor komme til 
anvendelse før en avtale blir inngått. 

Hvilke rettslige rammer gjelder for kommunens 
anvendelse av sin reguleringsplanmyndighet til å 
fremforhandle en utbyggingsavtale i forhold til 
grunneier og utbygger? 

Ut over spørsmålet om kommunens adgang til å 

forhåndsbinde sin myndighet, er det grunnleg
gende, materielle spørsmålet for både kommuner 
og utbyggere hvilke krav kommunene lovlig kan 
stille til den private part ved inngåelse av utbyg
gingsavtaler. Som nevnt innledningsvis skjer en 
stadig større del av prosjektplanlegging og –gjen
nomføring i privat regi, og utbyggingsavtalene 
inngås derfor oftest i forbindelse med kommu
nens behandling av private reguleringsplanfor
slag. Vurderingen av spørsmålet om hvor langt 
kommunene kan gå i å stille vilkår bør da foretas 
etter at det er vurdert nærmere hvilke rettslige 
rammer kommunen skal opptre innenfor ved 
behandlingen av private reguleringsplanforslag. 
Dersom kommunens behandling av slike forslag 
er undergitt få rettslige skranker, vil kommunen 
rettslig sett kunne komme i en sterk forhandlings
posisjon. Dersom kommunens kompetanse er 
mer avgrenset, for eksempel slik at et privat for-
slag bare kan nektes fremmet under henvisning 
til nærmere bestemte hensyn av reguleringsmes
sig art, vil forslagsstilleren ikke ha samme behov 
for å tekkes kommunen ved å påta seg ansvar for 
skolebygg, barnehager etc. 

Reglene om kommunens behandling av pri
vate reguleringsforslag fremgår i dag av plan- og 
bygningsloven § 30 andre ledd: Det faste utvalg 
for plansaker (planutvalget) skal «snarest mulig» 
behandle forslaget, og dersom planutvalget selv 
ikke finner grunn til å fremme reguleringsforslag 
for området, skal forslagsstilleren underrettes om 
denne beslutning ved brev. Etter bestemmelsen 
kan forslagsstilleren kreve at en slik negativ 
beslutning forelegges for kommunestyret dersom 
forslaget omfatter «uregulert område» eller inne
bærer «en vesentlig endring av gjeldende regule
ringsplan». 

En rekke vesentlige spørsmål i vår sammen
heng besvares ikke av lovteksten, for eksempel om 
avgjørelsen etter § 30 andre ledd er å anse som 
enkeltvedtak med de konsekvenser det har for bl.a. 
begrunnelse og klagerett. I forarbeidene er det 
imidlertid forutsatt at forslagsstilleren kan påklage 
avgjørelsen til fylkesmannen dersom planutvalget 
beslutter at planforslaget ikke skal fremmes og 
saken ikke kan bringes inn for kommunestyret. 
Det vises til plan- og bygningsloven § 15 fjerde ledd 
og Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s. 68. Kommunestyrets 
beslutning om ikke å fremme reguleringsforslaget, 
kan ikke påklages. Man kan for øvrig heller ikke 
lese ut av plan- og bygningsloven § 30 andre ledd 
om det foreligger særlige materielle krav knyttet til 
kommunestyrets og planutvalgets behandling av 
private reguleringsforslag. 
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Justisdepartementets lovavdeling har i brev til 
Kommunal- og regionaldepartementet 23. mai 
2002 vurdert spørsmålet om enkeltvedtak slik: 

«Etter Lovavdelingens vurdering kan ikke 
planutvalgets negative avgjørelser vedrørende 
private reguleringsforslag anses som enkelt
vedtak etter for valtningsloven. Dette skyldes 
at avgjørelsen ikke er «bestemmende for ret
tigheter og plikter», jf. forvaltningsloven § 2 
første ledd. Et eventuelt ja til et privat forslag på 
dette stadium innebærer ikke at forslagsstille
ren får fastslått eller endret sin rettsstilling. 
Aksepten av forslaget innebærer bare at kom
munen gjør forslaget til sitt og starter en plan
leggingsprosess etter pbl. §§ 27-1 og 27-2, 
basert på det private utkastet. Et ja innebærer 
at et tilstrekkelig flertall i planutvalget (eller 
kommunestyret) mener at det aktuelle områ
det kan være modent for utbygging – primært 
i tråd med innholdet i det private forslaget. Den 
nærmere planleggingsprosess vil avklare om 
dette er riktig. Tilsvarende innebærer et nei at 
et flertall ikke ser forslaget som interessant, 
ikke engang så interessant at en planprosess 
bør påbegynnes. 

Konklusjonen så langt synes å bli at avgjø
relsen – enten den er positiv eller negativ for 
forslagsstiller – ikke er et enkeltvedtak, men at 
det ved avslag likevel foreligger en overprø
vingsadgang, til henholdsvis kommunestyret 
og fylkesmann, avhengig av forslagets inn-
hold.» 

Kommunens avgjørelser etter § 30 andre ledd vil 
etter Lovavdelingens syn altså ikke være bestem
mende for rettigheter og plikter til privatpersoner. 
I stedet blir avgjørelsen å anse som 

«et uttrykk for om kommunen finner et utbyg
gingsforslag så interessant at prosessen fram 
mot et reguleringsvedtak i samsvar med forsla
get bør iverksettes eller ikke». 

Planlovutvalget har i NOU 2001: 7 fremholdt at 
denne avgjørelsen vil bero på «rent politisk 
skjønn», og Lovavdelingen har i sin videre gjen
nomgang funnet at det er få skranker som forelig
ger med hensyn til hva kommunen kan legge vekt 
på ved en slik vurdering. Unntak gjøres hovedsa
kelig kun for forhold som forbys vektlagt i Grunn
loven eller i lovgivningen for øvrig (for eksempel 
forslagsstillerens kjønn og rase, jf. Grunnloven § 
110c og likestillingsloven), og grensene som føl
ger av myndighetsmisbrukslæren. Det avgjø
rende blir hva som i hvert enkelt tilfelle kan anses 
som «saklige hensyn». 

Lovavdelingen har for øvrig også lagt til grunn 
at heller ikke noen av de øvrige avgjørelser som 
skal treffes fram til tidspunktet da en ferdig plan 
eventuelt skal vedtas av kommunestyret (jf. § 27-1 
nr. 2 første punktum om hvor vidt planforslaget 
skal legges ut til offentlig ettersyn og § 27-1 nr. 2 
i.f. om hvorvidt et planforslag etter at fristen for 
merknader er utløpt skal legges fram for kommu
nestyret) er enkeltvedtak. Den politiske frihet 
kommunen har til å legge vekt på forskjellige for-
hold ved disse avgjørelsene stiller seg heller ikke 
vesentlig annerledes enn ved avgjørelser etter § 
30 andre ledd. Med mindre det ville være i strid 
med direktiv fra kommunestyret, kan således 
planutvalget også når som helst stanse hele pro
sessen og bestemme at området ikke skal regule
res. 

Det er lagt til grunn i forvaltningspraksis og 
deler av juridisk teori at kommunestyrets ende
lige avgjørelse av reguleringssaken vil være et 
enkeltvedtak dersom planen vedtas, og de som 
har rettslig klageinteresse kan påklage vedtaket, 
jf. plan- og bygningsloven §§ 27-3 og 15 sml. for
valtningsloven § 28. Kommunestyrets vedtak om 
ikke å fremme eller vedta et planforslag er deri
mot ikke et enkeltvedtak, og kan heller ikke 
påklages. 

Lovavdelingens konklusjon på gjennomgan
gen er i korte trekk at dagens bestemmelser om 
vedtakelse av reguleringsplaner kombinert med 
de forutsetninger om reguleringsplan som betin
gelse for utbygging som følger direkte av eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23 nr. 1, 
setter kommunen i en sterk faktisk stilling overfor 
utbyggerne. Selv om kommunene ikke rettslig 
sett kan kreve utbyggingsavtale med et nærmere 
innhold (eller forhandlinger om slik avtale), tyder 
mye på at kommunene har frihet til å opptre slik 
at private utbyggere ser innfrielse av kommunale 
forventninger – eventuelt gjennom en utbyggings
avtale – som eneste mulighet for å oppnå det nød
vendige politiske samtykket de er avhengige av 
for å få realisert sine utbyggingsplaner. 

Kommunen kan også sette krav om rekkeføl
gebestemmelser i tilknytning til behandlingen og 
vedtakelsen av et privat forslag til reguleringsplan 
(eller bebyggelsesplan). Det må imidlertid være 
en forutsetning at de forhold som begrunner 
utsettelsen av planens gjennomføring faktisk og 
rettslig kan og vil bli gjennomført innen rimelig 
tid, jf. 10-årsfristen for ekspropriasjon etter regule
ringsplan eller bebyggelsesplan i plan- og byg
ningsloven § 31. 
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Er utbyggingsavtaler vedtak, eventuelt 
enkeltvedtak? 

Det synes ikke tvilsomt at kommunens benyttelse 
av den kompetansen den er tillagt til å treffe 
avgjørelser etter plan- og bygningsloven, for 
eksempel reguleringsplanvedtak eller gi tillatelse 
til tiltak, og benyttelse av den kompetansen kom
munen har til å stille vilkår i kraft av den ulovfes
tede vilkårslæren, vil innebære utøvelse av offent
lig myndighet i form av «vedtak», jf. for valtnings
loven § 2 a). En forutsetning for en reell drøftelse 
av spørsmålet om utbyggingsavtaler er vedtak 
eller enkeltvedtak, vil derfor måtte være en 
erkjennelse av at den private part i utbyggingsav
talen påtar seg plikter som kommunen ikke ensi
dig kan pålegge ham med hjemmel i dette kompe
tansegrunnlaget, jf. ovenfor under pkt. 9.4.1. Slike 
drøftelser innebærer også i utgangspunktet en 
aksept av at kommunen ved bruk av sin offentlige 
kompetanse ikke nødvendigvis er bundet til å 
treffe avgjørelser kun i form av vedtak (enkeltved
tak eller forskrifter). 

Spørsmålet om utbyggingsavtalenes rettslige 
status får blant annet betydning for hvorvidt og 
eventuelt i hvilken utstrekning det er offentligret
tslige eller privatrettslige regler, eventuelt en 
kombinasjon, som kommer til anvendelse ved vur
deringen av avtalenes tilblivelse, innhold og kon
sekvenser. Så langt det er tale om «virksomhet 
som drives av for valtningsorganer» i for valtnings
lovens § 1 og offentlighetslovens § 1 forstand, vil 
de alminnelige regler om forsvarlig saksbehand
ling, habilitet, myndighetsmisbruk og dokument
innsyn i utgangspunktet bli aktualisert ved for
handlingene og ved inngåelsen av avtalene. Kra-
vet til forholdsmessighet og saklig begrunnelse i 
forhold til de (brede) hensyn plan- og bygningslo
ven skal ivareta blir da vesentlige aspekter. Er det 
også tale om «enkeltvedtak», skjerpes imidlertid 
kravene til saksbehandlingen ytterligere, jf. for
valtningsloven § 3 første ledd og kap. IV til VI. 
«Part», jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bok
stav e, har for eksempel særskilt krav på forhånds
varsel og rett til dokumentinnsyn. Parter og andre 
med rettslig klageinteresse får dessuten rett til å 
påklage vedtaket etter den alminnelige klagebe
stemmelsen i for valtningsloven § 28 første ledd. 

Problemstillingen her kan m.a.o. få betydning 
ikke bare for den direkte involverte private parts 
rettigheter, men i særlig grad også for interessene 
til berørte tredjemenn og allmennheten for øvrig. 
Krav til for eksempel habilitet og skranker mot 
myndighetsmisbruk i form av krav til forholds

messighet og saklighet, følger uansett ikke bare 
av om det er tale om for valtningsvirksomhet. Til
svarende krav kan et stykke på vei også utledes av 
privatrettslige (avtalerettslige) prinsipper (for det 
tilfellet at utbyggingsavtalene kan inngås med pri
vat autonomi som kompetansegrunnlag). Ved 
slike avtaler utfordres imidlertid vernet for tredje
menn og allmennheten særskilt, slik at viktighe
ten av prinsipper om ikke bare offentlighet og inn
syn, men også for eksempel medvirkning og kla
gerett, blir ytterligere forsterket. Hensynet til den 
private part, som i alle fall i prinsippet inngår slike 
avtaler på grunnlag av sitt frivillige samtykke, står 
også i et spesielt lys, bl.a. i forhold til spørsmålet 
om klagerett og kommunens omgjøringsadgang. 

Som nevnt ovenfor i pkt. 9.4.1 kan det være 
grunnlag for å hevde som et utgangspunkt at det 
her er tale om en kombinasjon av offentlig rett og 
privatrett: Kommunen inngår utbyggingsavtaler 
med grunnlag i sin offentlige kompetanse; bytte
middelet for å få den private til å binde seg er fore
speilinger om fordelaktig framtidig bruk av offent
lig kompetanse. Den private part på sin side inn
går derimot avtalen i kraft av sin privatrettslige 
autonomi til å avgi rettsstiftende utsagn med føl
ger for egen rettsstilling. Rettssystematisk vil da 
en utbyggingsavtale kunne ses på som en avtale 
der den ene parten i alle fall delvis har forpliktet 
seg privatrettslig mens den andre har forpliktet 
seg offentligrettslig. 

I den utstrekning utbyggingsavtalen innehol
der elementer som bygger på kommunens kom
petanse til å treffe planvedtak, vedtak om tillatelse 
til tiltak og dispensasjon (herunder bruk av kom
petansen kommunen har etter vilkårslæren), 
reguleres dette av de alminnelige materielle og 
prosessuelle regler i plan- og bygningsloven, for
valtningsloven, offentlighetsloven, kommunelo
ven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsip
per. Normalt vil det da være tale om både vedtak 
og enkeltvedtak i for valtningslovens forstand med 
den betydning dette har for spørsmålet om hvilke 
saksbehandlingsregler som skal følges og for par
ters og andre med rettslig klageinteresse sin kla
geadgang. Spørsmålet om den resterende delen 
av avtalen som bygger på den private parts sam
tykke (av enkelte kalt avtalenes «merverdi») også 
er vedtak eller enkeltvedtak i for valtningslovens 
forstand, er imidlertid langt mer komplisert. I 
rundskriv H-5/02 (s. 24) er dette vurdert som et 
spørsmål om man aksepterer samtykke som kom
petansegrunnlag eller ikke. Med dette som 
utgangspunkt konkluderes det med at det ikke er 
tale om vedtak etter for valtningsloven. 
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En annen, og kanskje mer praktisk/løsningso-
rientert enn teoretisk måte å se dette på, er å 
legge til grunn at også avtalenes «mer verdi/mer-
innhold» i utgangspunktet er å anse som vedtak 
etter for valtningsloven § 2 første ledd bokstav a 
og eventuelt også enkeltvedtak etter § 2 første 
ledd a) og b). Synsmåten er da at selv om kommu
nen ikke ensidig kunne pålagt utbygger disse 
pliktene, så anses kommunens offentligrettslige 
kompetanse mht. dette utvidet ved den privates 
samtykke. Avtalen vil da i utgangspunktet være 
en «avgjørelse som treffes under utøving av 
offentlig myndighet», og som generelt eller kon
kret er bestemmende for rettigheter eller plikter 
til private personer, jf. definisjonen av «vedtak» i 
forvaltningsloven § 2 første ledd a). Siden rettig
hetene og pliktene til avtalens (i snever forstand) 
private part likevel bare vil kunne utledes av den
nes privatrettslige viljeserklæringer, synes det 
likevel ikke naturlig å anse denne delen av avtalen 
som et for valtningsvedtak i forhold til ham eller 
henne. Situasjonen blir derfor at utbyggingsavta
len (i snever forstand) på en og samme tid, men 
overfor ulike rettssubjekt, må behandles både 
som en privatrettslig avtale og som et vedtak: 
Utbyggeren (avtaleparten) må forholde seg til 
avtalen som privatrettslig, mens kommunen, 
eventuelle rettssubjekter med partsstatus etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e og 
tredjepersoner kan forholde seg til avtalen som et 
vedtak. Dette innebærer at avtaleparten ikke har 
adgang til å påklage de delene av utbyggingsavta
len som bygger på det privatrettslige samtykket. 
Ønsker den private/utbyggeren å angripe disse 
delene av avtalen, må dette skje gjennom rettsap
paratet eller på den måten som avtalen måtte 
legge opp til (avtalepunkter om tvisteløsning eller 
lignende). Andre parter enn avtaleparten og 
andre med rettslig klageinteresse, må imidlertid 
kunne påklage utbyggingsavtalens bestemmelser 
i den grad disse vil være enkeltvedtak, jf. for valt
ningsloven § 28. En klassifisering av utbyggings
avtalen (i snever forstand) som enkeltvedtak inne
bærer dessuten at kommunen og eventuelt andre 
deler av for valtningen, kan omgjøre etter bestem
melsene i for valtningsloven § 35 – dog med den 
begrensning at de ikke ensidig kan øke eller 
skjerpe utbyggers plikter (som fra før hviler på 
dennes samtykke). 

Det er særlig pekt på tre forutsetninger som 
må være til stede for at det ikke kan sies å være 
urimelig overfor utbygger (avtaleparten) at ved
kommende slik som nevnt må forholde seg til 
utbyggingsavtalen som en privatrettslig avtale, 

mens andre kan forholde seg til avtalen som et 
vedtak. Disse er at utbygger på avtaletidspunktet 
vet 
1.	 at hans samtykke gjør det mulig for kommu

nen å pålegge utbygger plikter utover det som 
følger av loven, 

2.	 at utbygger har en reell mulighet til ikke å 
inngå avtalen (ingen tvangssituasjon), og 

3.	 at vilkårene – selv om de går lenger enn loven 
åpner for – framstår som saklige og rimelige 
hensett til formål og omfang. 

Disse kravene til samtykkesituasjonen og vilkåre
nes innhold skal sikre kontrollen med at kommu
nen ikke overskrider sin kompetanse, samtidig 
som man unngår den (uheldige) løsning at utbyg
ger først inngår en avtale for så senere å forsøke å 
komme unna enkelte byrdefulle vilkår ved forvalt
ningsklage. 

At vi ved utbyggingsavtaler har å gjøre med 
rettslige realiteter hvis tilblivelse, innhold og kon
sekvens må vurderes både i lys av offentligrettslige 
og privatrettslige regler og prinsipper, synes som 
nevnt å være lagt til grunn både av Eckhoff (For
valtningsrett 7. utg. s. 394) og i ombudsmannens 
årsmelding 1989 s. 105, jf. ovenfor under pkt. 4.1. 
Boe gir også uttr ykk for samme synsmåte i sin 
artikkel «Forholdet mellom privatrett og offentlig 
rett – nye tendenser», i Rettsteori og rettsliv, Fest
skrift til Carsten Smith, s. 113-137. For den delen av 
avtalen som kun bygger på kompetansen i plan- og 
bygningsloven samt vilkårslæren, vil det i liten 
grad være tale om noe privatrettslig element. Men 
dette gjelder åpenbart ikke for den delen av utbyg
gingsavtalene som i dag er tuftet på den privates 
viljeserklæring som gyldighetsgrunnlag. Også en 
rekke andre avtaleklausuler som går igjen i utbyg
gingsavtalene, som for eksempel klausuler om tvis
teløsning, verneting og misligholdsregulering, er i 
utgangspunktet av privatrettslig art. 

Begrepene «vedtak» og «enkeltvedtak» er defi
nert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a 
og b. Et vedtak er «en avgjørelse som treffes 
under utøving av offentlig myndighet» og som 
generelt eller konkret er bestemmende for rettig
heter eller plikter til private rettssubjekter. For at 
vedtaket også skal være et enkeltvedtak følger det 
at det må være bestemmende for rettigheter eller 
plikter til «en eller flere bestemte personer». Ved 
vurderingen av om utbyggingsavtalenes «mer
verdi» faller inn under disse definisjonene er det 
særlig betingelsen om at avgjørelsen må være 
truffet «under utøving av offentlig myndighet» 
som kan skape tvil. Avtalevilkår interessen da 
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særlig vil være knyttet til, er for eksempel forplik
telser fra den private part til å bidra med penger til 
eller opparbeiding av sosial infrastrukturtiltak 
som skoler eller klausuler som skal ivareta kom
munale målsettinger om en sosial boligprofil (for 
eksempel vilkår om overføring av en andel rime
lige boliger til kommunen). 

Det er som nevnt ikke Bygningslovutvalgets 
oppgave å ta uttr ykkelig og endelig stilling til de 
juridisk-teoretiske spørsmål som reiser seg på 
dette punkt. Det må imidlertid kunne hevdes at 
en slik «rettskonstruktiv» tilnærmingsmåte som 
problemstillingen tar utgangspunkt i, ikke nød
vendigvis fører fram til riktige eller hensiktsmes
sige løsninger de lege ferenda i lys av den praksis 
som har utviklet seg. Denne måten å løse proble
mene på synes også å være delvis forlatt i nyere 
juridisk teori. Boe uttaler således i ovennevnte 
artikkel i Festskrift til Carsten Smith på s. 122: 

«Blindsporet er å løse rekkevidde- og innholds
problemene utelukkende ut fra en eller annen 
rettslig plassering. Fremfor å la en rettssyste
matisk inndeling stå i veien for rettslige løsnin
ger som realiteten tilsier, må vi trenge bak eller 
under karakteristikkene og se på behovene for 
å løse spørsmålene gjennom privatrettslige 
markedsmekanismer eller gjennom rettssik
kerhetsgarantier hentet fra offentlig rett. Der-
for må vi se på virksomhetsformen som trans
aksjonen gjelder, på formålet med virksomhe
ten og disposisjonen, på hvordan virksom
heten er organisert, på om ytelser eller 
tjenester tilbys i et marked eller drives gjen
nom monopolstilling eller markedsdominans, 
osv (Boe, Festskrift til Eckhoff). Noe eksakt 
svar på hvor grensen går eller hvordan gren
sen skal trekkes, finnes ikke, like lite som det 
finnes én, og bare én, løsning som lar seg 
anvende overalt i grenselandet.» 

For utvalget blir det ikke nødvendig å ta stilling til 
hvilken tilnærmingsmåte som er den riktige. Ved 
ny lovregulering er det uansett i utgangspunktet 
kun Grunnloven og andre regler med grunnlovs 
rang, samt folkerettslige skranker som setter gren
ser for hva som kan lovreguleres og hvordan dette 
eventuelt skal gjøres. Ny lovregulering bør etter 
utvalgets mening også ta sikte på å fange opp det 
innhold partene rent faktisk gir de rettslige doku
menter som de selv benevner utbyggingsavtaler. 

Nærmere om vilkår kommunen lovlig kan innta i en 
utbyggingsavtale 

I hovedsak er det altså hevdet å være tre kompe

tansegrunnlag som i praksis kan være aktuelle 
når kommunen ønsker å fastsette vilkår i en 
utbyggingsavtale: Plan- og bygningslovens bestem
melser som eksplisitt gir adgang til å stille vilkår, 
den ulovfestede vilkårslæren og avtalefriheten/ 
samtykke fra den private part. I prinsippet begren
ses alle disse kompetansegrunnlagene av den 
generelle myndighetsmisbrukslæren som 
hovedsak gir anvisning på en skjønnsmessig vur
dering av avtalevilkårenes holdbarhet – dog knyt
tet til særskilte vurderingstemaer. Vi skal i det føl
gende se litt nærmere på innholdet og rekkevid
den av både myndighetsmisbrukslæren og de 
forskjellige kompetansegrunnlag. 

(1) Vilkårskompetansen i plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven § 26 lyder slik: 

«Ved reguleringsplan kan det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser om utforming 
og bruk av arealer og bygninger i regulerings
området. Bestemmelsene kan sette vilkår for 
bruken eller forby former for bruk for å 
fremme eller sikre formålet med reguleringen. 
Det kan også påbys særskilt rekkefølge for 
gjennomføring av tiltak etter planen. Det kan 
ikke fastsettes bestemmelser om vannføring 
eller vannstand. 

Bestemmelser etter første ledd bør angi 
minste lekeareal pr. boenhet og nærmere regler 
for innhold og utforming av slike arealer.» 

Reguleringsformålene eller arealbrukskategori
ene fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslo
ven § 25, for eksempel byggeområder, landbruks
områder osv. Bestemmelsen i plan- og bygningslo
ven § 26 gir hjemmel for å fastsette utfyllende 
reguleringsbestemmelser som griper inn i eierrå
digheten ved at det nærmere bestemmes eller set-
tes vilkår for den bruk som reguleringsformålet 
åpner for. Bestemmelsen er en parallell til plan- og 
bygningsloven § 20-4 andre ledd som gir hjemmel 
for å gi utfyllende bestemmelser til arealdelen av 
kommuneplan. 

I følge plan- og bygningsloven § 26 første ledd 
kan det gis bestemmelser «om utforming og bruk 
av arealer og bygninger i reguleringsområdet». 
Med bruk av areal menes først og fremst tiltak og 
arbeider som nevnt i plan- og bygningsloven § 31 
nr. 1, for eksempel oppføring av bygninger, byg
ging av vei og andre tiltak som krever tillatelse 
etter plan- og bygningsloven § 93. Av andre 
eksempler kan nevnes: 
–	 bestemmelser om den nærmere utforming av 

en vei og avkjørselsforhold 
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–	 bestemmelser om uteareal, herunder lekeplas
ser 

–	 bestemmelser om hvor det kan bygges (her
under nærmere plassering av bygninger), i 
hvilket omfang og om bebyggelsens utfor
ming, karakter og utseende 

–	 bestemmelser om tomteinndelingen 
–	 nærmere bestemmelser om bruken av bygnin

ger 

Etter plan- og bygningsloven § 26 første ledd 
andre setning kan det også gis bestemmelser som 
setter «vilkår for bruken». Inn under dette går 
bestemmelser om tiltak som skal avbøte fare eller 
miljøulemper av hensyn til bygninger, anlegg og 
uteareal, for eksempel støyskjermings- eller andre 
forurensningshemmende tiltak. Det kan videre 
bestemmes at former for virksomhet som ellers 
ville ha vært tillatt etter arealbrukskategorien, 
skal være forbudt i området, for eksempel 
bestemte former for næringsdrift i et industriom
råde som grenser til et boligområde. 

Den siste hovedkategori som det kan gis 
bestemmelser om er i følge plan- og bygningslo
ven § 26 første ledd tredje punktum rekkefølge for 
gjennomføring av tiltak etter planen (rekkefølge
bestemmelser). Med hjemmel i dette kan det altså 
for eksempel bestemmes at fellestiltak som sko
ler, barnehage, sykkel- og gangveier blir ferdig
stilt senest samtidig med boligene og en rekke
følge for utbygging av forskjellige byggeområder 
innenfor planområdet. (Adgangen til å gi rekkeføl
gebestemmelser dekkes for øvrig langt på vei 
også av § 26 første ledd andre punktum.) 

I Odd Jarl Pedersen m.fl., Plan- og bygnings
rett, Oslo, 2000, s. 406 flg. angis følgende gene
relle begrensninger for ovennevnte adgang til å gi 
bestemmelser etter § 26: 
–	 Bestemmelsene må forfølge reguleringsmes

sige forhold, dvs. både innenfor rammene i 
plan- og bygningsloven §§ 22 og 25 samt lovens 
formålsparagraf. Dette avgrenser bl.a. mot 
boligpolitiske formål som forbud mot rivning 
for å sikre rimelige boliger, bestemmelser om 
leilighetsstørrelser, og sikring av boliger til 
bestemte grupper. Tilsvarende vil bestemmel
ser om lav standard for å gjøre boligene billige 
eller krav om at de skal husbankfinansieres for 
å bli tilgjengelige for bestemte persongrupper, 
være ulovlige. Bestemmelser om livsløpsstan
dard og lignende antas imidlertid generelt å 
gjelde «utforming av bygninger», og er således 
tillatt. 

–	 Bestemmelsene kan ikke regulere privatretts

lige forhold, for eksempel bestemmelser om at 
bare lokale entreprenører skal stå for utbyg
gingen, at bare innenbygdsboende skal tildeles 
tomter eller at kommunen eller andre skal ha 
forkjøpsrett til boliger i området. 

–	 Bestemmelser som regulerer selve virksomhe
ten eller aktiviteten på et bestemt område. Eks. 
konkurranse- og bransjeregulering er klart 
uhjemlet, for eksempel bestemmelser om at 
bare en bestemt kjede skal kunne etablere seg. 
Dog må det kunne settes vilkår om at det ikke 
skal etableres større kjøpesentre eller at virk
somheten skal begrenses til bestemte tider av 
hensyn til miljøet. 

–	 Det kan ikke gis bestemmelser om byggesaks
behandlingen: Plan- og bygningsloven § 26 tar 
sikte på materielle bestemmelser. Å gi bestem
melser om saksbehandlingen faller således 
utenfor. 

Som nevnt, kan spørsmålet om utbyggingsavtale 
også oppstå i forbindelse med kommunens 
behandling av søknad om tillatelse til tiltak. Er det 
særskilte hjemler i plan- og bygningsloven for å 
stille vilkår overfor utbygger i den forbindelse? 

Når bygningsmyndighetene gir tillatelse til til
tak, er det tale om lovbundne vedtak hvor søkna
den bare kan avslås dersom det er rettslig grunn
lag for det i plan- og bygningsloven. Den gene
relle, ulovfestede adgangen som for valtningen 
har til å stille tyngende tilleggsvilkår til ellers 
begunstigende vedtak, gjelder bare når for valt
ningsorganet utøver kompetanse etter fritt 
skjønn. Denne adgangen gjelder derfor i utgangs
punktet ikke ved vedtak om tillatelse til tiltak, 
men bygningsmyndighetene vil likevel ha anled
ning til å stille vilkår i form av konkretisering eller 
gjengivelse av de krav som følger av regelverket 
(noen ganger benevnt «uegentlige vilkår») – det 
vil si gjengi deler av innholdet i loven, vedtekter, 
reguleringsbestemmelser og byggeforskrifter. 
Bygningsmyndighetene kan selvsagt også stille 
vilkår når dette er uttr ykkelig sagt i en lovbestem
melse. Eksempler på dette har vi i plan- og byg
ningsloven § 39 nr. 2 (tillatelse på vilkår om at til
takshaveren erver ver mindre areal for at tomta 
skal få en mer hensiktsmessig grense eller form), 
§ 68 andre ledd (særlige krav til byggegrunn, 
bebyggelse og uteareal) og § 80 (særskilte krav til 
bygning/virksomhet som medfører fare eller sær
lig ulempe). 

I saker der det gis dispensasjon, er det imidler
tid større plass for å stille vilkår: Det følger ekspli
sitt av dispensasjonsbestemmelsen i plan- og byg



154 NOU 2003: 24 

Kapittel 9 Mer effektiv bygningslovgivning 

ningsloven § 7 at det er adgang til å stille vilkår 
når bygningsmyndighetene gir dispensasjon. 
Denne bestemmelsen er imidlertid så generelt 
formulert at grensene for vilkårskompetansen 
likevel må finnes ut fra alminnelige forvaltnings
rettslige synsmåter, jf. nedenfor. 

Plan- og bygningsloven §§ 65-69 stiller for 
øvrig generelle krav til byggetomta, herunder om 
opparbeiding av vei, vann, avløp, fellesarealer mv. 
(såkalt teknisk infrastruktur). Fordelingen av den 
økonomiske belastningen slike opparbeidingstil
tak medfører, er regulert i lovens kapittel IX om 
refusjon. Det er ikke uvanlig at kommunen og 
utbygger inngår en avtale istedet for å bruke disse 
bestemmelsene direkte, og en slik avtale kan ofte 
også gå noe lenger enn det kommunen ville 
kunne pålagt utbyggeren med hjemmel i lov. I den 
grad slike «vilkår» kun er å anse som praktiske 
substitutt for de løsninger loven gir anvisning på, 
er de uproblematiske i gjeldende rett. Det er også 
forutsatt i lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 1 (1964
65) s. 110) at det på dette området ikke er noe i 
veien for at en tiltakshaver gjennom en utbyg
gingsavtale påtar seg forpliktelser som i en viss 
utstrekning går ut over de kommunen ville ha hatt 
hjemmel for å pålegge ham ensidig i lys av nevnte 
bestemmelser. Den ulovfestede vilkårslæren, jf. 
nedenfor, vil dessuten gjennomgående gi hjem
mel for slike vilkår. 

Selv om kommunen ikke kan knytte vilkår til 
en bestemt utbygging fordi tiltaket ikke krever 
dispensasjon, vil kommunen kunne nedlegge 
bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven 
§ 33 med sikte på regulering. Da vil det i så fall 
være mulig å stille vilkår i henhold til plan- og byg
ningsloven § 26 under reguleringsbehandlingen. 
Når reguleringsplanen er ferdig behandlet, vil den 
tidligere innsendte søknaden måtte vurderes i for-
hold til de krav planen setter. 

(2) Vilkårslæren og myndighetsmisbrukslæren 

Selv om loven inneholder enkelte hjemler for å 
stille vilkår, er det neppe grunnlag for å tolke 
dette antitetisk slik at det er utelukket å sette vil
kår ut fra annet kompetansegrunnlag. En slik for
tolkning måtte i tilfelle ha klar støtte i lovens ord
lyd eller i forarbeidene. Normalt vil i alle fall slik 
lovregulering ikke gjøre innskrenkninger i den 
ellers sedvanebaserte adgangen for valtningen 
har til å sette vilkår. 

Vilkårslæren har grodd frem av rettspraksis 
og juridisk teori. I korthet går den ut på at for valt
ningen uten særskilt lovhjemmel har atskillig fri-

het til å stille vilkår for begunstigende vedtak som 
treffes med utgangspunkt i kompetanse etter fritt 
skjønn dersom vilkåret er i samsvar med formålet 
til vedkommende lov og ikke bygger på hensyn 
som anses utenforliggende (krav om saklighet). 
Vilkåret må heller ikke fremtre som uforholds
messig tyngende sett i lys av de mål man vil 
oppnå, og hvilke alternativer som foreligger. Av 
nyere rettspraksis som omhandler vilkårslæren, 
kan nevnes Høyesteretts dom av 19. juni 2003 
(HR-2002–01238). 

Kravet om saklighet knytter seg til at det rent 
objektivt sett må være en saklig sammenheng 
mellom «ytelse» og «motytelse». Saklig sammen
heng vil det være hvis pliktene bidrar til å fremme 
formålet med vedkommende tiltak, til å avverge 
skadevirkninger som en gitt tillatelse kan få, eller 
lette kontrollen med ordningen. 

Kravet om forholdsmessighet innebærer at 
for valtningen ikke bruker sin skjønnsmessige 
myndighet til å gripe inn i den enkeltes rettighe
ter og interesser i større utstrekning enn nødven
dig. Fordelene ved å foreta inngrepet må over
stige ulempene. 

I tillegg til de begrensninger i adgangen til å 
sette vilkår som her er nevnt, kommer de 
begrensninger som følger av de alminnelige prin
sipper om myndighetsmisbruk: Utenforliggende 
hensyn, vilkårlighet, urimelighet og forskjellsbe
handling. Kravet til saklig sammenheng mellom 
begunstigelsen og vilkåret som settes, er – som 
nevnt – krav som uansett stilles til vilkårets inn-
hold. Misbrukslærens saklighetskrav ligger imid
lertid i en litt annen gate: Her stilles krav om sak
lig motivering. Selv om det ikke er noe å innvende 
mot vilkårets innhold, kan det tenkes at beslutnin
gen om å sette det var usaklig motivert, for 
eksempel usaklige ønsker om økonomisk vin
ning. Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 2. utg. 
s. 280 nevner imidlertid hensynet til kommunens 
økonomi som et saklig hensyn kommunen kan 
legge vekt på ved en beslutning om å utsette regu
leringen av et område til utbygging fordi kommu
nen ikke har råd til å bygge ut den nødvendige 
infrastruktur. Videre fremholder han samme sted 
at det også kan settes vilkår ut fra økonomiske 
hensyn og for eksempel inngås avtale med en 
utbygger om at denne påtar seg å yte tilskudd til 
bygging av et forsvarlig avkjørselssystem fra 
hovedveien. Men hvis det er snakk om utbygging 
av et boligfelt, vil det etter Gravers oppfatning 
ikke være adgang til å kreve at utbyggeren yter 
tilskudd til oppussing av rådhuset eller til bygging 
av et aldershjem i en annen del av kommunen. 
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Misbrukslærens krav om at avgjørelser ikke 
må være grovt urimelige, og at det ikke må gjøres 
usaklige eller urimelige forskjeller, setter også 
skranker for hvilke vilkår som kan settes under 
utøvelse av det frie for valtningsskjønnet. 

(3) Andre kompetansegrunnlag 

Avtaleloven gjelder direkte bare på formuerettens 
område, jf. avtaleloven § 41. Det er imidlertid 
delte meninger i teorien om de prinsipper som 
avtaleloven gir uttr ykk for likevel kan gjelde ana
logisk som et særskilt kompetansegrunnlag for 
for valtningen. Frihagen, Forvaltningsrett I, s. 133 
flg., Eckhoff og Smith, For valtningsrett 7. utg., s. 
282 og s. 383 og Boe, Innføring i juss bind 2 s. 651 
er i utgangspunktet åpne for dette. (Motsatt: Gra

ver, Alminnelig forvaltningsrett, s. 213.) Til en 
viss grad kan det hevdes at dette for utbyggings
avtalenes vedkommende uansett har vokst frem 
gjennom praksis i de siste 20-30 år. Det er et fak
tum at det i praksis har forekommet at utbyggere 
skriftlig (gjennom avtaleformen) har samtykket i 
at de påtar seg visse plikter som de antakelig ikke 
kunne ha blitt pålagt ensidig av kommunen. 

Med et slikt utgangspunkt blir spørsmålet 
først og fremst hvor langt slike samtykkeerklæ
ringer får virkning – ikke om de i det hele tatt kan 
få det. Dette vil i så fall måtte vurderes i lys av 
nevnte myndighetsmisbrukslære og eventuelt 
prinsippene i avtaleloven § 36 (siden man ser det 
slik at det for den private part delvis er tale om en 
privatrettslig avtale). Vurderingstemaet etter 
begge regelsett vil imidlertid i hovedsak være om 
avtalen må anses som kvalifisert urimelig. I tillegg 
må det stilles krav om at den private part var klar 
over at han påtok seg en plikt som kommunen 
ikke hadde adgang til å pålegge ham, og at han 
ikke var i en tvangssituasjon. Forholdet til tredje
menn og allmennhetens interesser må dessuten 
være ivaretatt gjennom anvendelse av grunnleg
gende forvaltningsrettslige prinsipper om offent
lighet og medvirkning under avtaleprosessen. 

Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser 
og EØS 

(1) Problemstillingen 

Det foreligger i dag et omfattende regelverk som i 
detalj styrer det offentliges anskaffelser, jf. lov om 
offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 samt 
forskriftene 2001-06-15-616 (klassisk sektor) og 
1994-12-16-1110 (forsyningssektoren). Etablerin

gen av dette regelverket har sin bakgrunn i Nor
ges tilslutning til EØS-avtalen og WTO-avtalen om 
offentlige innkjøp. 

Grunnpilaren i dette regelverket er plikten til 
å forhåndskunngjøre anskaffelsene slik at det 
åpnes for en fri konkurranse om kontrakttildelin
gene. Anskaffelser over de såkalte terskelverdi
ene skal kunngjøres innenfor hele EØS-området 
(TED-databasen), mens det for anskaffelser 
under disse verdiene er tilstrekkelig å foreta en 
nasjonal kunngjøring (DOFFIN-databasen). Et 
annet sentralt trekk ved regelverket er at leveran
dørene skal få tilstrekkelig tid til å forberede sine 
forespørsler eller tilbud. For anskaffelser over ter
skelverdiene er dette sikret gjennom bestemmel
ser om minimumsfrister. Et tredje trekk er kravet 
om gjennomsiktighet. Leverandørene skal på for
hånd kjenne til hvilke kriterier de vil bli vurdert 
etter, og oppdragsgiver skal på alle stadier i pro
sessen gi begrunnelser for sine sentrale beslut
ninger. For øvrig er hele anskaffelsesprosessen 
styrt av mer alminnelige prinsipper, så som prin
sippet om likebehandling og forsvarlig saksbe
handling. 

Pålegger utbyggingsavtalen den private part å 
skaffe slike ytelser til kommunen som er beskre
vet i regelverket for offentlige anskaffelser, opp
står spørsmålet om bestemmelsene i dette regel
verket kommer til anvendelse. Dersom utbyg
gingsavtalen bare forplikter den private part til å 
betale for anskaffelsene, eller en del av disse, vil 
regelverket komme til anvendelse når kommunen 
gjennomfører anskaffelsen. 

(2) Når utbyggingsavtaler er å betrakte som 
offentlige anskaffelser – anskaffelser over 
terskelverdiene 

Det grunnleggende dilemmaet ved utbyggingsav
talene er om disse skal betraktes som avtaler om 
fast eiendom som helt faller utenfor regelverket 
om offentlige anskaffelser, eller om de bare skal 
betraktes som en særlig måte det offentlige fore-
tar anskaffelser på slik at dette regelverket fullt ut 
kommer til anvendelse. 

For utbyggingsavtaler som gjelder infrastruk
turarbeider med anslåtte verdier over terskelver
diene, står sak C-399/98 Scala, avsagt av EF-dom-
stolen 12. juni 2001, helt sentralt. Saken gjaldt et 
privat prosjekt for utvikling av et tidligere industri
område i Milano, Italia. En betingelse etter itali
ensk rett for å få innvilget byggetillatelse er at til
takshaver betaler en andel av utviklingen av infra
og servicestrukturen i området. I stedet for å 
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betale et slikt bidrag kan utbyggeren påta seg å 
utføre arbeidene, eller en del av disse, direkte for 
kommunen mot at det foretas et tilsvarende fra-
drag i det beløpet som skal betales. Denne ordnin
gen ble benyttet i den aktuelle saken. EF-domsto-
len slår imidlertid fast at denne framgangsmåten 
falt inn under anvendelsesområdet for bygge- og 
anleggsdirektivet. Det var med andre ord ikke til
latt å inngå avtale direkte med tomteeierne om at 
disse skulle utføre infra- og servicestrukturarbei
dene. 

Deler av domspremissene følger temmelig 
juridisk-tekniske linjer som ikke helt ut passer på 
rettssituasjonen i Norge. En særlig klar forskjell 
er at de italienske myndighetene kan pålegge 
utbygger å bidra med et bestemt beløp til byggin
gen av nødvendig infrastruktur, mens i Norge er 
ordningen med utbyggingsavtaler basert på retts
lig frivillighet. Særlig den drøftelsen som EF-ret-
ten foretar av gjensidighetsvilkåret i regelverket 
for offentlige anskaffelser, gjør overføringsver
dien av dommen noe usikker. De generelle 
betraktningene i dommen synes likevel å ha et 
temmelig klart budskap: Ut fra effektivitetshensy
net er det viktig å bringe denne type avtaler inn 
under virkeområdet til direktivene. Det presiseres 
videre at direktivenes effektive virkning ikke må 
tilsidesettes som følge av særegne nasjonale ord
ninger, jf. avsnitt 55. 

På denne bakgrunnen er det grunn til å anta at 
også de norske ordningene med utbyggingsavtaler 
vil rammes av reglene for offentlige anskaffelser. 

Hva innebærer det så at avtalen om infrastruk
turarbeidene anses som en offentlig anskaffelse? 
Dette forklares i dommens avsnitt 99 og 100. 
Utbygger skal i forhold til regelverket for offent
lige anskaffelser anses å opptre på vegne av kom
munen. Det er i forholdet mellom utbyggeren og 
dennes leverandører at regelverket for offentlige 
anskaffelser kommer til anvendelse. Utbyggeren 
skal forpliktes til å benytte de offentlige anskaffel
sesreglene når han engasjerer entreprenører til å 
utføre byggearbeidene. Dette innebærer at 
reglene om offentlige anskaffelser ikke får anven
delse på inngåelse av selve utbyggingsavtalen, 
bare på hvorledes utbygger skal gå fram når han 
oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. 

(3) Anvendelse av regelverket for anskaffelser under 

terskelverdiene 

EF-domstolens avgjørelse i sak C-399/98 Scala 
fastlegger Norges folkerettslige forpliktelser i for-
hold til EØS-avtalen. Under terskelverdiene må 

imidlertid virkeområdet for anskaffelsesreglene i 
første rekke avgjøres på grunnlag av nasjonale 
rettskilder. 

Sterke grunner taler likevel for å innta samme 
standpunkt som i Scala-dommen, når det gjelder 
de nasjonale anskaffelsene. 

For det første vil effektivitetssynspunktet også 
være framtredende for anskaffelser under terskel
verdiene. Holdes utbyggingsavtalene utenfor 
anskaffelsesregelverkets virkeområde, vil et ikke 
ubetydelig segment av infrastrukturarbeidene 
unndras åpen konkurranse. For det andre taler 
harmoniseringshensynet for å velge den samme 
løsningen under som over terskelverdiene. Hertil 
kan tilføyes at det i anskaffelsesforskriften § 1-4 
foretas en felles definisjon av kontraktbegrepet 
for alle anskaffelser, både over og under terskel
verdiene. Det er intet som her antyder et differen
siert meningsinnhold avhengig av størrelsen på 
anskaffelsen. 

Forskjellen i rettskildebildet over og under 
terskelverdiene gir seg imidlertid til kjenne der
som lovgiver ønsker å gripe aktivt inn og nær
mere regulere hvorledes utbyggers anskaffelse 
av infrastrukturarbeidene skal gjennomføres. 
Over terskelverdiene er det langt mindre rom for 
slik særregulering enn under disse verdiene som 
følge av Norges folkerettslige forpliktelser. 

Hvor langt lovgiver kan gå i å lage særregler 
for anskaffelser knyttet til utbyggingsavtaler 
under terskelverdiene, er for øvrig noe uklart. En 
slik regulering må uansett holde seg innenfor de 
rammer som ikke-diskrimineringsprinsippet 
EØS-avtalen setter. 

(4) Bruk av utbyggerens egne ressurser – «egenregi» 

Et praktisk viktig spørsmål knyttet til utbyggings
avtalene er om utbygger kan velge å utføre infra
strukturarbeidene med egne ressurser i stedet for 
å arrangere en ekstern konkurranse. 

I en normal anskaffelsessituasjon står den 
offentlige oppdragsgiver fritt til å gjennomføre 
anskaffelser ved bruk av egne krefter, såkalt 
egenregi. Reglene for offentlige anskaffelser kom-
mer først til anvendelse når det inngås en gjensi
dig bebyrdende avtale mellom en offentlig opp
dragsgiver og en (ekstern) leverandør, jf. defini
sjonen i anskaffelsesforskriften § 1-4 a. 

Spørsmålet er om et tilsvarende synspunkt 
kan gjøres gjeldende for utbygger. 

I premissene til Scala-dommen, sak C-399/98, 
antydes det ikke noe om et slikt viktig unntak. 
Fullmaktskonstruksjonen som er benyttet i Scala

i 
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dommen, harmonerer dessuten dårlig med et 
egenregisynspunkt. I følge domspremissene i 
Scala-dommen, se avsnitt 100, handler utbygger 
på vegne av det offentlige. Det er følgelig kommu
nen, og ikke utbyggeren, som er den reelle opp
dragsgiver. Dermed er det nærliggende å hevde 
at det er kommunens egne ressurser som måtte 
benyttes, for å betrakte anskaffelsen som egen
regi. Effektivitetssynspunktet taler nok også imot 
å benytte egenregi-konstruksjonen. 

Legges det til grunn at utbygger ikke kan 
velge å utføre arbeidene selv, er neste spørsmål 
om han også er utelukket fra å delta i konkurran
sen om utbyggingsoppdraget på lik linje med 
andre interessenter – såkalt egenregitilbud. Pro
blemstillingen er komplisert. Generelt knytter det 
seg store betenkeligheter til denne type tilbud. 
Når det gjelder private aktører, vil betenkelighe
tene være ennå større enn når det offentlige leg
ger inn egenregitilbud. 

9.5 Utenlandsk rett 

9.5.1 Mandatet 

Det følger av punkt 7 i mandatet at: 

«Utvalget forutsettes å kartlegge situasjonen i 
de andre nordiske land, og eventuelt andre 
land det kan være naturlig å hente opplysnin
ger fra». 

9.5.2 Dansk rett 

Dekning av kostnadene til teknisk infrastruktur er 
det mest vanlige utgangspunktet for utbyggings
avtaler i Danmark, og dette fungerer i praksis som 
en ordning i retning av refusjon. Det finnes ikke 
refusjonsordninger i lovverket som hjemler dek
ningsbidrag fra en utbygger. 

Det har vært et ønske om å kunne lovregulere 
utbyggingsavtaler. Herunder har man ønsket å 
kunne åpne for å kunne kreve høyere kostnadsan
del av utbyggere av transformasjonsområder i 
byene. Lovforslaget om dette ble imidlertid ikke 
fremmet under henvisning til at den foreslåtte 
avtalekonstruksjon kunne komme i strid med den 
danske grunnloven § 43 (om skatt). 

Det offentlige har imidlertid en annen mulig
het for å sikre kostnadsdekning til teknisk infra
struktur fra private utbyggere. Landet er sonedelt, 
og ca. 96% av landarealet er definert som «land
zone» med strenge restriksjoner for ny byggevirk
somhet. Dette arealet har dermed også en lavere 

tomteverdi enn areal definert som «byzone». Ved 
omdanning fra landsoneareal (eller sommerhus
område), kan kommunen kreve at grunneieren 
betaler en andel av verdistigningen som «frigivel
sesavgift». 

9.5.3 Svensk rett 

Bruken av utbyggingsavtaler («genomförandeav
tal») er økende også i Sverige, men praksisen er 
ikke lovregulert særskilt. Generelt er det – som i 
Norge – stramme rammer omkring hva kommu
nene ensidig kan pålegge utbyggere av plikter, og 
det er en relativt utbredt oppfatning at de samme 
rammer må gjelde for utbyggingsavtalenes inn-
hold. Det finnes imidlertid i dag ingen samlet 
kunnskap eller fakta om utbyggingsavtaler i Sve
rige, og det er derfor vanskelig å vise til konkrete 
avklaringer av for eksempel kompetansespørsmå
lene i denne forbindelse. 

Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel etter 
boliger i pressområdene gjør at svenske myndig
heter søker etter prosedyrer som kan redusere 
tidsforbruket ved klargjøring av nye felt for byg
ging av boliger, og det fokuseres derfor nå på 
grensesnittet mellom plansaker og byggesaker og 
på en fleksibel byggesaksbehandling ved revisjo
ner av lovverket. Samtidig presiseres det at dette 
ikke må gå på bekostning av demokratiske pro
sesser. 

«PBL-kommittén» – som er en parlamentarisk 
sammensatt komité med oppdrag å gjennomgå 
Sveriges plan- og bygningslovgivning og å komme 
med forslag til eventuelle lovendringer – har ikke 
noe eksplisitt oppdrag om utbyggingsavtaler i sitt 
mandat, og det er per i dag uklart hvor mye komi-
teen kommer til å gå inn på de spørsmål som rei
ser seg i den forbindelse. Problemstillingene aktu
aliseres uansett til en viss grad likevel av komite
ens oppdrag om rollefordeling mellom kommu
nen og private utbyggere («exploratörer») når det 
gjelder gjennomføring av detaljplaner/regule-
ringsplaner. 

9.5.4 Engelsk rett 

Historikk 

Utbyggingsavtalene har i England røtter tilbake til 
1930-tallet. «The Town and Country Planning Act 
1932» ga de lokale planmyndigheter adgang til å 
inngå «planning agreements» med grunneierne 
om utvikling av deres eiendommer. 

Fra 1942 til 1968 var det et vilkår for rettsvirk
ning at man fikk samtykke fra «the Minister» til å 
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inngå «planning agreements» mellom lokale myn
digheter og grunneiere. Dette vilkåret ble fjernet i 
1968, da man så en betydelig vekst i antall inn
gåtte avtaler og arbeidsmengden med samtykkes
akene vokste. 

Etter opphevelsen av samtykkekravet i 1968 
begynte enkelte lokale planmyndigheter å utnytte 
den faktiske situasjonen på en uheldig måte. Bl.a. 
skaffet enkelte kommuner seg ytelser («gains») 
gjennom «planning agreements» som de ikke 
kunne oppnå gjennom å sette vilkår i forbindelse 
med at man ga «planning permissions». Det fin
nes eksempler på at planmyndighetene krevde at 
grunneieren avsto arealer til offentlig bruk, krav 
om avgivelse av bygninger til offentlig bruk, eller 
krav om vederlagsfri oppføring av bygninger 
beregnet for allmennhetens behov. Byggeboomen 
på 1970-tallet og fremover medførte at mange 
utbyggere og grunneiere var villige til å akseptere 
vilkårene – framfor å avvente en sendrektig retts
sak hvor gyldigheten ble prøvet. Dersom man 
ikke var enig med planmyndigheten om innholdet 
i avtalen, ble det ikke fattet noe planvedtak. Avta
lene, som omhandlet både teknisk og sosial infra
struktur, hadde oftere ingen sammenheng med 
selve planvedtaket, og avtalevilkårene lå langt 
utenfor det man tradisjonelt kunne betegne som 
planfaglige hensyn. 

Planmyndighetenes praksis ble etter hvert 
betegnet som «the sale of planning permission» 
eller «cheque-book planning». Systemet var imid
lertid ikke alltid like ufordelaktig for utbyggerne. 
Deres bidrag var ofte relativt lite sammenlignet 
med verdien av det å få et planvedtak. Dette er 
sannsynligvis forklaringen på at så få saker ble 
brakt inn for rettsapparatet. 

Antall utbyggingsavtaler per år 

Da man tidligere ikke har hatt noen registrering 
av inngåtte avtaler, har man få sikre kilder om 
dette. I Telling & Duxbury: Planning law and pro
cedure, Butter worths 2002, side 326 opplyses 
imidlertid at det samlede antall avtaler som fikk 
samtykke fra «the Minister» i tidsrommet 1956
1959 var 83, og at det allerede i 1960-årene var ste-
get til 157 avtaler pr. år. 

I en rapport utarbeidet ved universitetet i Shef
field i 1997-98, anslås det at det årlig inngås ca. 
4000 utbyggingsavtaler i England. Dette utgjør 1,5 
% av alle søknader. 

Rapporten viser at verdien av en utbyggingsav
tale i gjennomsnitt ligger på anslagsvis £ 150.000 i 
Nord England, og ca. £ 750.000 i Sør-England. 

Den totale verdien av utbyggingsavtaler i Eng
land er anslått til å ligge et sted mellom £ 1 milli
ard og £ 2 milliarder per år. 

Lovhjemmel 

Utbyggingsavtalene, kalt «planning obligations» 
eller «section 106 agreements» er i dag regulert i 
«The Town and Country Planning Act 1990 Sec
tion 106». 

I 1991 ble det gjort enkelte endringer i loven. 
Endringene får imidlertid ingen betydning for 
avtaler inngått før 25. oktober 1991. 

«Circular 1/97» 

Dette er et retningsgivende dokument4 som blant 
annet inneholder eksempler på hva som gyldig 
kan inntas i en utbyggingsavtale. Eksemplene 
omfatter både teknisk og sosial infrastruktur. Det 
nevnes spesielt at det gjennom utbyggingsavtaler 
f.eks. er adgang til å sikre en viss andel rimelige 
boliger i forbindelse med større utbyggingspro
sjekter. 

I Tesco-saken5 fra 1995 som gjaldt firmaene 
Tesco og Tarmac som søkte om «planning per
mission» for å bygge et supermarked («applica
tion for planning permission for the construction 
of a superstore on the land known as the Henr y 
Box site, Witney, Oxfordshire»), ble kravet til 
sammenheng mellom avtalevilkårene og den 
påtenkte utbyggingen sterkt understreket. Avgjø
relsen i «House of Lords» klargjorde rettstilstan
den på viktige punkter, og Circular 1/97 ble 
endret i tråd med avgjørelsen. 

Det følger av § 7 at utbyggingsavtaler bare kan 
inngås når det er: 

«necessar y, relevant to planning, directly rela
ted to the proposed development, fairly and 
reasonably related in scale and kind to the pro
posed development and reasonable in all other 
respects». 

Det følger videre av punkt B3 i vedlegg B at: 

«Acceptable development should never be 
refused because an applicant is unwilling or 
unable to offer benefits. Unacceptable develop
ment should never be permitted because of 

4 Circular 01/97: Planning Obligations, Office of the Deputy 
Prime Minister. 

5 Tesco Stores Ltd v Secretary of State for the Environment 
(1995) 1 WLR 759. 
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unnecessar y or unrelated benefits offered by 
the applicant». 

I punkt B9 angis det generelle rimelighetskrite
rier for å kreve avtale om ytelser fra en som søker 
«planning permission». Rimelighetsvurderingen 
avhenger av hva som er tilbudt og hva som er kre
vet og hva som: 

«1. is needed to enable the development to go 
ahead, for example the provision of ade
quate access or car parking; or 

2.	 is necessary from a planning viewpoint and 
is so directly related to the proposed 
development and the use of land after its 
completion that the development ought not 
to be permitted without it. The circular 
cites examples including the provision of 
social, educational, recreational, sporting 
or other community provision, the need for 
which arises from the development or 
a) is designed in the case of mixed 

development to secure an acceptable 
balance of uses or secure the implemen
tation of local plan policies, eg the inclu
sion of an element of affordable housing 
in a larger residential development, or 

b) is to offset the loss of or impact on any 
amenity or resource present on the site 
prior to development, eg in the interest 
of nature conservation.» 

I hovedsak bygger rundskrivet på kriteriene: 
«reasonableness», «proportionality» og «neces
sity» for at betingelsene skal kunne anses som 
«valid». 

I rettspraksis har det utviklet seg enkelte krite
rier for at en «planning agreement» vil kunne god
tas av domstolene. Domstolene har likevel vært 
noe mer liberale i å godta avtaler enn det som 
rundskrivet gir anvisning på, jf. Telling & Duxbu
r ys, op. cit. side 338. Avgjørelsene i f. eks. R v Ply
mouth City Council, Good v Epping Forest, Tesco 
Stores Ltd v Secretar y of State for the Environ
ment og R v South Northamptonshire District 
Council, ex p Crest Homes viser en mindre strin
gent holdning fra domstolenes side på enkelte 
punkter enn det rundskrivet legger opp til. I 
avgjørelsen i saken R v South Northamptonshire 
District Council, ex p Crest Homes, heter det f. 
eks.: 

«Where residential development makes additi
onal infrastructure necessar y or desirable, 
there is nothing wrong in having a policy that 
requires major developers to contribute to the 

costs of infrastructure related to their develop
ment.» 

Som det framgår skilles det ikke mellom ulike for
mer for infrastruktur, men grensedragning skjer 
etter kriteriene rimelighet, forholdsmessighet og 
nødvendighet. Det vises ellers til avgjørelsene i 
f.eks.: Bradford City Metropolitan Council v 
Secretar y of State for the Environment (1986) 53 
P & CR 55, CA, Newbur y DC v Secretar y of State 
for the Environment [1980] 1 All ER 731, [1981] 
AC 578, [1980] 2 WLR 379, HL, R v Plymouth City 
Council, ex p Plymouth and South Devon Co-op 
Society Ltd (1993) 67 P & CR 78, CA, R v South 
Northamptonshire DC, ex p Crest Homes plc 
[1995] JPL 200, [1994] CA Transcript 1204 og 
Safeway Properties Ltd v Secretary of State for 
the Environment [1991] JPL 966, [1991] CA 
Transcript 593, som alle var fremme i Tesco
saken. 

Om essensen i «the necessity test» heter det i 
veiledningen til rundskrivet bl.a. at avtalevilkår
ene må være: «necessar y, relevant to planning», 
«directly related to the proposed development», 
«fairly and reasonable related in scale and kind to 
the proposed development» og «reasonable in all 
other respects». 

Klageadgang 

Selve utbyggingsavtalen kan som sådan ikke 
påklages. Dette gjelder i motsetning til vilkår satt i 
planvedtaket («planning conditions»). 

Etter 5 år kan utbygger anmode om at plan
myndigheten foretar endringer i avtalen, eller helt 
avstår fra å kreve utbyggingsavtale. 

Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan 
avgjørelsen påklages til «the Secretar y of State», 
som kan foreta de samme endringer som plan
myndigheten kan foreta. 

Kritikken mot det engelske systemet 

(1) Bakgrunnen 

Systemet ble etter hvert kritisert for å være tilfel
dig, uforutsigbart, urimelig og utilgjengelig for 
allmennheten. Det ble dessuten anført at det tok 
for lang tid å få i stand en avtale. I praksis kom 
ofte utbyggingsavtalen i stand lenge etter at plan
vedtaket var fattet. Så lenge avtalen ikke var inn
gått, kunne heller ikke utbyggingen påbegynnes. 
I 1997 ble departementet (Miljøverndepartemen
tet) oppfordret til å se nærmere på om lovgivnin
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gen var skikket til å hindre kjøp og salg av plan
vedtak. 

(2) Lord Nolan`s Committee on Standards in Public 

Life6 

Komitèen hevdet at utbyggingsavtaler «were the 
most intractable aspect of the planning system 
with which we have had to deal…(and that they) 
have a tremendous impact on public confidence». 

Komitèen anbefalte derfor at det ble innført 
regler om offentlighet. 

(3) Regjeringens endringsforslag 

I januar 2002 la regjeringen fram et høringsdoku
ment7 med ulike endringsforslag. Dokumentet gir 
anvisning på tre ulike tilnærmingsmåter. Disse 
går enkelt sagt ut på å henholdsvis forsterke/ 
stramme inn dagens politikk med utgangspunkt i 
Circular 1/97 og den såkalte «necessity test», 
erstatte Circular 1/97 med full lokal råderett 
innenfor visse juridiske rammer eller la de lokale 
planmyndigheter selv fastsette ulike gebyrnivåer 
«standardised tariffs» for å oppnå ønsket utvik
ling. 

Gebyralternativet ble vurdert til å kunne gi 
mindre byrder for utbyggerne, men samtidig 
risiko for å tape utbyggingsmuligheten på en del 
lokaliteter. Gebyropsjonen har mer preg av for
håndsbestemt prissetting uten individuelle for
handlinger, og ble framstilt som «completely 
transparent and predictable». Dette siste var vik
tig for å imøtekomme kritikken om at det foregikk 
kjøpslåing som offentligheten ikke får innsyn i. 

Innstrammingsalternativet gikk ut på å 
«enforce a more rigorous necessity test», hvoret
ter de lokale plan- og bygningsmyndigheter får 
bevisbyrden for at avtalebetingelsene var nødven
dige for å «remedy a negative impact and was 
directly related to the proposed development». 
Om dette alternativet velges til slutt, er prognosen 
at det vil bli inngått noe færre utbyggingsavtaler. 

Det ble vurdert å utvide området for å godta 
avtalebetingelsene knyttet til det å oppnå bære
kraftig utvikling («sustainable development»), 

6 Third Report of the Committee on Standards in Public Life 
«Standards of Conduct in Loca Government» (July 1997) Cm 
3702-1. 

7 Reforming Planning Obligations: a consultation paper – deli
vering a fundamental change, DTLR Transport Local 
Government Region. 

herunder at myndighetene ved avtalevilkårene 
skal kunne ta i betraktning f.eks. sosiale, miljø
messige og alle former for planfaglige hensyn/ 
virkninger. I dette ligger både f.eks. «more affor
dable housing», og dekning av behov for alle 
typer infrastrukturinvesteringer. 

Det framholdes at gebyrene bør fastsettes 
lokalt, og at det bør være adgang til å redusere 
eller helt unnlate å innkreve gebyr i mindre 
attraktive områder. Det vurderes om det også bør 
settes en nedre grense for hvilke tiltak som kan 
belastes med gebyr. Det angis dessuten ulike 
måter å fastsette gebyret på. 

Regjeringen har gitt uttr ykk for at den selv 
foretrakk gebyralternativet, eventuelt supplert 
med en adgang til å inngå utbyggingsavtaler hvor 
dette anses påkrevet. 

Det fremholdes at dette systemet vil være 
langt mer forutsigbart. Det foreslås innført egne 
bestemmelser som oppmuntrer planmyndighe
tene til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. For 
å sikre rimelige boliger i forbindelse med større 
utbyggingsprosjekter, bør det etter forslaget øre
merkes bidrag til dette gjennom gebyret. På 
denne måten håper man å kunne øke antall rime
lige boliger, samtidig som utbyggerne sikres for
utsigbare rammevilkår. 

Som motargumenter til gebyralternativet, har 
man pekt på de praktiske problemene med å fast
sette gebyrene og redusert fleksibilitet for de 
lokale planmyndigheter. Erfaringer fra USA viser 
dessuten at planmyndighetene ofte forsøker å 
inngå utbyggingsavtaler i tillegg, for å finne gode 
lokale løsninger. 

(4) Resultatet etter høring av endringsforslaget 

I juli 2002 annonserte regjeringen at den ikke 
ønsker å innføre sitt endringsforslag, jf. gebyral
ternativet. Utbyggerne skal ikke kunne pålegges 
å betale det utbyggingen faktisk koster. 

I stedet ønsker man å utvikle et system med 
større fokus på åpenhet for de involverte parter. 
Systemet må også bli mer forutsigbart. Forhand
lingene må videre skje raskere. 

Det er også innført et system med registrering 
av alle utbyggingsavtaler. 

Det understrekes at dersom utbyggerne 
pålegges uakseptable byrder, vil dette kunne med
føre at en ønsket utvikling ikke finner sted. 

Det bemerkes videre at det bør bli lettere å 
sikre at det bygges en viss andel rimelige boliger i 
forbindelse med større prosjekter. 
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(5) Videre fremdrift

Våren 2003 la regjeringen fram et høringsdoku
ment. Et helt nytt og forbedret system antas å 
kunne foreligge ved årsskiftet 2003/2004. 

9.5.5 Tysk rett 

Avtaler vedrørende tilretteleggingsarbeid for 
utbygging og dekning av utgifter 
(Erschliessungsbezogene Vertrag) – formål, 
systematisk plass og innhold 

Tysk rett inneholder ikke regler som direkte til
svarer det som i norsk rett har vært benevnt 
utbyggingsavtaler. Reglene om «Erschliessungs
vertrag» i Baugsetzbuch (BGB) 2001, § 124 gir 
imidlertid rettslig grunnlag for anvendelse av 
flere ulike typer finansieringsinstrumenter for 
offentlige fellesanlegg og infrastruktur. Reglene 
om dette i tysk rett er noe snevrere enn det som 
tradisjonelt har vært omfattet av begrepet utbyg
gingsavtale i norsk rett, og ville ved en ren over
settelse til norsk kanskje like gjerne kunne beteg
nes som etableringsavtale eller tilretteleggingsav
tale. I BGB § 124 reguleres avtaler, hvoretter en 
tredjemann («Erschliessungsträger oder Ersch
liessungsunternehmer») forplikter seg overfor 
kommunen til helt eller delvis for egen eller 
andres regning å etablere/tilrettelegge et område 
for utbygging, og deretter overdra det ferdigstilte 
område til kommunen. Gjelder avtalen kun den 
tekniske gjennomføringen og finansieringen av 
utbyggingen, anses avtalen som mer begrenset 
enn tilretteleggingskontraktene/etableringsavta-
lene («Erschliessungsvertrag»), og kalles «Vorfi
nanzierungsvertrag». Hvis avtalen går ut på at eta-
blereren/utbyggeren er forpliktet til å gjennom
føre etableringen av utbyggingsområdet og å 
forskuttere finansieringen av utgiftene og at kom
munen er forpliktet til å refundere etableringsut
giftene, er det ikke tale om en etableringsavtale, 
men en forskutteringsavtale. 

Som hovedregel ligger de kostnadsmessige 
byrder med å tilrettelegge arealer for ulike utbyg
gingsformål på kommunen («die Gemeinde»). 
Kommunene imøtekommer prinsipalt sine plikter 
etter «Baugesetzbuch» (BGB) 2001 § 123 flg., 
nemlig ansvaret for å skaffe fellesanlegg for infra
struktur, ved at de som regel etablerer nødven
dige felles infrastrukturinnretninger på kommu
nal grunn eller på erver vet privat grunn. Etable
ringen gjennomføres enten ved at kommunen 
oppfører infrastrukturinnretninger for kommu
nale midler, eller ved at en tredjemann (oftest 

grunneier eller grunneier/entreprenør) oppfører 
innretningene/anleggene etter avtale med kom
munen. Utgiftene, de såkalte «etableringskostna
dene», dekkes oftest i første omgang av kommu
nen, men kommunen kan i neste omgang fordele 
dem på grunneierne/festerne av de tilknyttede 
tomter ved å innkreve et etableringsbidrag fast
satt etter bestemmelsene i BGB § 128 etter fra-
drag av minst 10 % lovbestemt kommunal egenan
del, jf. BGB § 129 I 3. På denne måten er kommu
nen på den ene side tvunget til å forskuttere 
finansieringen av etableringsutgiftene, ofte over 
flere år. På den annen side kan kommunen kreve 
forskudd på etableringsbidraget (§ 133 III), eller 
den kan fakturere deler av arbeidet før de offent
lige anlegg i utbyggingsområdet er ferdigstilt (§ 
133 II). Med en stram kommuneøkonomi vil 
denne plikten for kommunen til å forskuttere 
finansieringen av utgiftene kunne føre til at etable
ringsprosjektet må utsettes, og dermed vil tom
tene ikke kunne bebygges fordi etableringen av 
utbyggingsområdet vil være en forutsetning for 
bebyggelse, jf. BGB §§ 30, 33, 34, 35. Her skal 
BGB § 124 I virke som en motvekt. 

Kommunen kan også helt eller delvis kreve 
finansielle bidrag/ytelser fra de berørte på for
hånd («Vorausleistungen»), noe som er vanlig 
med anlegg som etableres over flere år. Avgjø
rende for bidragenes størrelse er bl.a. byggbarhe
ten for eiendommene etter at fellesanlegget/infra-
strukturen er oppført. Bidragene kan kun kreves 
fra hjemmelshavere i et begrenset område, og det 
finansielle grunnlaget kan ikke tas inn som en 
generell avgift. 

Lovgivernes formål med de samlede regler 
om instrumenter for utbyggingsfinansiering i 
BGB er at kommunene også skal kunne få eta
blert nødvendige infrastrukturtiltak og utvikle et 
område, uavhengig av om kommunen selv har 
økonomiske midler. 

Etter BGB §§ 123 flg kan kommunen på for
skjellige måter gjennom avtalebasert samarbeid 
med private motta både fysiske/tekniske og finan
sielle bidrag. 

Det gjelder ingen spesielle forhåndsbestemte 
beskrankninger eller krav, dog må bidragene 
knytte seg til tilretteleggingskostnader knyttet til 
etablering og bruk av grunn for bygninger eller 
gater – og ytelsene må være saklige i ethvert hen
seende og være forholdsmessige. 

For kommunens forhold til tredjemenn, her-
under eiendomsbesittere som kan bli gjenstand 
for forhåndspålagte eller etterfølgende ytelses
plikter, gjelder et likebehandlingspåbud («Gleich
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behandlungsgebot», eller forbud mot «Ungleich
behandlung»). Denne plikten omfatter også at 
kommunen må avstå fra å favorisere seg selv på 
bekostning av tredjemenn, men påse at det ikke 
blir urimelig forskjell på kommunens fordeler når 
de bygger ut et område eller anlegg for egne mid
ler og når utbyggingsbehovet løses gjennom avta
ler med tredjemenn. 

Ordningen har klare fiskale mål, og systemati
seres i noen henseende under privatretten som 
«Werkverträge» (§ 631 BGB), dog slik at selve 
avtalene om utbygging/tilrettelegging oppfattes 
som offentligrettslige. 

I BGB § 124 er såkalt «Erschliessungsvertrag» 
regulert. Det omfatter avtaler om tilrettelegging 
av anlegg (f.eks. grøntområder, parker, infrastruk
tur), og om finansiering av slike. Disse avtalety
pene omfatter både «Folgekostenvertrag» (§ 11 I 
Nr. 3 BGB), som utelukkende gjelder finansiering 
av infrastrukturinnretninger, og «Durchfü
rungsvertrag» som refererer seg til avtaler om 
kostnader til gjennomføringen av utbyggingen. 
Etter BGB § 124 II 2 kan tredjemann forplikte seg 
overfor kommunen til helt eller delvis å dekke 
etableringskostnadene, inkludert kommunens 
egenandel, noe som fremgår av § 124 II 3. Det har 
ingen betydning om det kan kreves etableringsbi
drag for de offentlige anlegg i utbyggingsområdet 
eller ikke. Etter BGB § 124 III 1 må de avtalte ytel
ser være rimelige, alle forhold tatt i betraktning, 
og de må stå i en reell sammenheng med etable
ringen av utbyggingsområdet. En vesentlig hen
sikt med etableringsavtalen er å overdra kostna
dene for etablering av et nytt utbyggingsområde. 
Det er framfor alt entreprenører, boligbyggelag 
og andre eiere av store, ubebygde arealer som er 
villige til å inngå avtale om etablering av et nytt 
utbyggingsområde og dekning av kostnadene. 
Det er på denne måten de får byggeklare tomter 
til disposisjon. De ville allikevel være forpliktet til 
å dekke sin del av etableringskostnadene som 
fastsettes etter BGB §§ 127 flg., gjennom etable
ringsbidraget. Med andre ord forskyver etable
ringsavtalen i disse tilfellene kun forskutterings
ansvaret i forbindelse med offentlige anlegg, jf. 
BGB § 127, fra kommunen til etablereren, og 
kommunen unngår sin egenandel. Ved et senere 
salg kan etablereren fordele etableringsutgiftene 
på kjøperne over kjøpesummen. Kommunen deri
mot kan ikke kreve inn noe etableringsbidrag, 
siden den som følge av etableringsavtalen ikke 
hadde utgifter i forbindelse med etablering av 
utbyggingsområdet. 

Nærmere om «Erschliessungsvertrag». Avtalens 
innhold. Rammer. Parter 

Kommunen kan etter BGB § 124 inngå avtaler 
med en tredjemann («Erschliessungsunterneh
mer») om utføringen av nødvendige anleggstiltak 
for gjennomføringen av plan, og om finansierin
gen av slike. Det kan bestå i at oppgaver deles 
mellom vedkommende avtalepart og kommunen, 
eller at vedkommende tredjemann gjennomfører 
det hele selv. Det synes ikke tvilsomt, jf. f.eks. 
Winfried Brohm: Öffentliches Baurecht, Bau
planungs-, Bauordnungs- und Raumordnungs
recht, 1999, side 453, at avtalegjenstand kan være 
ulike former for infrastruktur knyttet til vann og 
energiforsyning (f.eks. elektrisitet, gass og varme 
og for transport av vann), avløpssystemer og 
renovasjonsordninger. Bruer og tunneler omfat
tes også av det som etter gjeldende rett kan være 
avtalegjenstand. Det hersker derimot noe tvil i 
tysk rett (Bundes- oder landesrecht) om hvorvidt 
f.eks. skoler, og aldershjem mv. omfattes. Barne
hager og sykehus er også nevnt som muligens å 
ha noe fjernere tilknytning, men anses i utgangs
punktet å omfattes, jf. f.eks. Klaus Finkelnburg og 

Karsten-Michael Ortloff: Öffentliches Baurecht, 
Band I: Bauplanungsrecht, München 1998, side 
176 flg. Flere forfattere argumenterer imidlertid 
for at denne type fenomener likevel bør anses å 
omfattes av «Folgekostenverträgen». Om dette 
sier f.eks. Brohm, op. cit.: 

«Indessen könnte die Übernahme des Kosten 
für diese Anlagen (Schulen, Altersheime u. ä.) 
unter den Voraussetzungen des § 11 I Nr, 3 
BauGB in selbständigen Folgekostenverträ
gen vereinbart werden, es steht dann Nichts 
im Wege, sie auch in den Erschliessungsver
trag aufzunehmen.» 

Den mest alminnelige ordning etter § 124 er at 
kommunens avtalepart («der Erschliessungsun
ternehmer»), i praksis grunneiere/utbygger/ 
entreprenørselskap («Bauträgergesellschaft»), til
rettelegger arealene for egen kostnad, men med 
en generell hovedregel om minst 10 % kommunal 
egenandel (som det unntaksvis kan tillates at 
underskrides, jf. vgk. § 124 II 3 i. V. m. § 129 I 3 
BGB). Deretter overdrar som hovedregel ved
kommende arealene/grunnen som er tilrettelagt 
og anlegget som er etablert – vederlagsfritt til 
kommunen. Kommunens avtalepart dekker inn 
sine kostnader ved overdragelse av rettigheter til 
det byggeklare grunnstykket med «passende» 
prispåslag, eller ved overdragelse av rettigheter til 
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bygninger og anlegg som vedkommende har opp
ført på grunnstykket. Tilretteleggingskostnadene 
inkorporeres i den endelige kjøpesum for eien-
dommene/anleggene. Det gjelder grenser for 
påslagets størrelse. Kravet er at det skal være 
«passende» («nicht unangemässen»), da det ikke 
er meningen at avtalen skal gjøre vedkommende 
til en «beliehenen Unternehmer», som har en sik
ret rett til å kreve hva han ønsker. 

Tilretteleggingsavtalen endrer ikke rammene 
for de lovbestemte kostnadene for kommunen 
(«Erscliesseungslast der Gemeinde»). Dersom 
avtaleparten («der Erschliessungsunterneh
mer») helt eller delvis ikke overholder avtalen, 
eventuelt går konkurs, er kommunen forpliktet til 
å gjennomføre avtalen selv. Dette er et resultat av 
at kommunen ikke kan overdra sin egen forplik
telse. Dersom inndekning av utgiftene til dette 
ikke kan finne sted hos avtaleparten, har kommu
nen adgang til å kreve deler av tilretteleggingsbi
drag innbetalt fra grunneierne i området – ut fra 
et refusjonslignende konsept. Også kommunens 
10% andel («Gemeindeanteil») kan kreves inn 
igjen gjennom tilretteleggings/utbyggingstil-
skudd eller direkte fra funksjonelt sett berørte 
eiendommer. 

I BauGB § 124 III 1 ligger det et rimelighetspå
bud («Angemessenheitsgebot/Angemessenheits-
grundsatz»). Det utspringer av forholdsmessig
hetsprinsippet («Verhältnismässigkeitsprinzip»). I 
dette antas å ligge at infrastruktur- og anleggs
kostnadenes art og omfang, inklusive påslaget, 
ikke må være uforholdsmessig («nicht unange
messen»), dersom de skal kunne kreves inndek
ket av tredjemann. For å bedømme forholdsmes
sigheten skal man f.eks. se hen til hva kostnadene 
ville vært for kommunen om de hadde utført 
arbeidene selv. Utbyggerens krav må etter samme 
bestemmelse dessuten være nødvendige, og stå i 
direkte saklig sammenheng («unmittelbaren 
Zusammenhang») med tilretteleggingskostna
dene (også kalt «Koppelungsverbot»). 

«Folgekostenvertrag» 

«Folgekostenvertrag» omfatter kun finansierings
overenskomster (ikke avtaler om den tekniske til
rettelegging eller gjennomføring) knyttet til hel 
eller delvis overtakelse av kommunale utgifter 
som direkte følger av tilrettelegging for nye bolig
eller erver vs-/næringsområder, som f.eks. utgif
ter til etablering av skoler, aldershjem, anlegg for 
brannvesen og anlegg for avfallsordning. 

Formkrav 

Avtalene om utbygging er ansett som offentligret
tslige avtaler/kontrakter («öffentlich-rechtlicher 
Vertrag»). De kan bare inngås skriftlig. 

Notoritet skapes ved at det etter BGB § 313 
kreves notarialbekreftelse. Slik bekreftelse gir 
både tredjemannsvern for rettigheter og allmenn
heten adgang til å gjøre seg kjent med innholdet. 

At form- og innholdskravene er oppfylt er en 
forutsetning for at avtalen skal kunne anses som 
gyldig. 

Andre finansielle instrumenter knyttet til utbygging 
av fellestiltak 

Gjennom avtaler kan kommunen erver ve ytelser/ 
bidrag ved tomteendringer, grunnarbeider og utar
beidelse av planer. Det kan også avtales ytelser for 
å fremme oppnåelsen av planformål, f.eks. å imøte
komme spesielle krav til brukergruppers boliger 
(«Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohn
raumversorgungsproblemen»), dekke behovet for 
bestemte boligtyper/boligstørrelser for ett bestemt 
område eller en bestemt gruppe («Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung», 
og natur vernformål. 

9.6	 Fordeler og ulemper med 
utbyggingsavtaler. Behov for 
lovregulering 

Utvalget ser det slik at fordelene ved å benytte 
utbyggingsavtaler særlig ligger i mulighetene for 
å oppnå effektivitet og fleksibilitet. Både den pri
vate part og det offentlige tilbys en alternativ 
fremgangsmåte eller et supplement til den proses-
sen som forutsettes ved et tradisjonelt for valt
ningsvedtak, for eksempel behandling av en ny 
reguleringsplan. Fleksibiliteten knytter seg særlig 
til muligheten utbyggingsavtaler gir til å avtale 
enklere og smidigere løsninger for gjennomføring 
av plan enn de lovhjemlede virkemidler som for 
eksempel refusjonsregler og ekspropriasjon. 

Avtaleformen kan også føre til større sikker
het for at planene faktisk blir gjennomført og der-
med bidra til økt realisering av ønskede utbyg
gingsformål. Videre bedres dialogen mellom 
utbyggere og kommuner ved at partene kan inngå 
avtaler om bl.a. framdriften i prosjektet. Avtalene 
gir økt forutberegnelighet for utbyggerne i for-
hold til kommunen som reguleringsmyndighet 
både med hensyn til muligheten for et positivt 
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utfall og kortere saksbehandlingstid. Avtalene 
kan også gi forutberegnelighet med hensyn til de 
endelige kostnader som skal bæres av den private 
part, og dermed reduseres risikoen for kostnads
overskridelser. Mange kommuner sliter på sin 
side dessuten med dårlig økonomi, og har proble
mer med å finansiere de forskjellige kommunale 
tiltakene som er nødvendige for å ta imot nye inn
byggere. Utbyggingsavtaler blir således ett av 
flere virkemidler for å realisere og finansiere slike 
tiltak. 

Betenkelige sider for det offentlige er de bånd 
slike avtaler i realiteten kan legge på kommunens 
framtidige handlefrihet i for eksempel regule
ringssaker. Dette knytter seg som nevnt særlig til 
vernet for tredjemanns- og allmennhetens interes
ser – forvaltningsvedtak skal treffes etter en bred 
vurdering av alle hensyn, både argumenter for 
utbygging og argumenter mot utbygging. Erstat
ter avtalen langt på vei et tradisjonelt vedtak, er 
det en fare for at motforestillinger ikke kommer 
godt nok fram og dermed heller ikke blir tillagt 
den vekt de fortjener. Mindre kommuner kan 
dessuten mangle tilstrekkelig kompetanse og 
erfaring til å kunne vurdere innspill fra ressurs
sterke private aktører som har kyndig juridisk 
bistand. 

For den private part ligger betenkeligheten i 
at man står ovenfor en stor og mektig motpart, 
som har en sterk posisjon i kraft av lovverket. Byt
teforholdet i avtalen kan derved bli mindre balan
sert. Grensene for hvor langt kommunene kan gå 
i sine krav overfor den private, er dessuten en pro
blemstilling som ikke er helt avklart i alle sam
menhenger. Flere utbyggere opplever således 
rent faktisk at kommunen stiller krav om «uhjem
lede» eller i alle fall urimelige bidrag for å god
kjenne reguleringsforslag og utbyggingsavtaler. 

Uavhengig av hvilket syn man måtte ha på de 
ovennevnte spørsmål, er det et faktum at både 
fysiske og juridiske personer i dag selv mener de 
inngår bindende utbyggingsavtaler som de må 
forholde seg til ved gjennomføringen av forskjel
lige prosjekter og planer. Er det da behov for å 
lovregulere dette? I mandatet står det følgende 
om utbyggingsavtaler: 

«Utvalget bør vurdere eventuelle behov for 
særskilte regler om avtalebasert gjennomfø
ring med virkning for byggesak, kostnadsfor
deling, eiendomserver v, og andre vilkår i avta
lene. Utvalget bør søke samarbeid med Plan
lovutvalget om muligheten for integrering av 
avtaleinngåelse og andre gjennomføringsele
menter, som ledd i planbehandlingen.» 

Planlovutvalget antok i sin første delutredning 
(NOU 2001: 7 s. 94) at det er behov for «visse 
regler om (utbyggings-) avtaler i selve loven for å 
øke forutsigbarheten for de som er parter i avta
len, sikre en forsvarlig saksbehandling fra for
skjellige perspektiver, og sikre at kommunens ret
tigheter og plikter etter plan- og bygningsloven 
ikke berøres». Under høringen av Planlovutval
gets første delinnstilling ble det uttr ykt betydelig 
støtte til dette både fra de mest berørte departe
menter (Kommunal- og regionaldepartementet og 
Nærings- og handelsdepartementet), fylkesmenn, 
Statens bygningstekniske etat og Husbanken, og 
fra noen av de større entreprenører og eiendoms
utviklere. Det er også opplyst at det blant kommu
nene var en positiv holdning, selv om enkelte ga 
uttr ykk for en viss skepsis. I sin siste delinnstil
ling har Planlovutvalget gått ett skritt videre og 
foreslått konkrete lovregler om utbyggingsavtaler 
til et nytt kapittel 18 i plan- og bygningsloven. Vi 
kommer nærmere tilbake til dette forslaget under 
pkt. 9.7 nedenfor. 

Bygningslovutvalget mener det er et klart 
behov for lovregulering av utbyggingsavtaler i en 
eller annen form. Utviklingen og den faktiske 
forekomsten av slike avtaler i de siste 20-30 år gir i 
seg selv uttr ykk for dette. Videre kan det vises til 
at det heller ikke synes å være særlig uenighet i 
dag om avtalenes potensial mht. effektivitet og 
forenkling både for det offentlige og for de private 
aktører ved gjennomføring av planer og konkrete 
utbyggingsprosjekter. I stedet er det nettopp man
glende avklaringer når det gjelder både materielle 
og prosessuelle skranker for den praksis som har 
utviklet seg som framheves som et problem. En 
lovregulering vil i en slik situasjon kunne gi et 
praktisk viktig og nyttig virkemiddel der både 
utbyggere og kommunene i større grad enn i dag 
vet hvilke rettigheter og plikter som gjelder i avta
leforholdet. Samtidig vil lovgiveren kunne redu
sere andre betenkelige sider ved dagens praksis 
gjennom mer eksplisitt fastsatte normer – for 
eksempel i forhold til tredjemannsinteresser, 
offentlighet, anbud/EØS-forpliktelser osv. 

9.7 Planlovutvalgets lovforslag 

I NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional 
planlegging etter plan- og bygningsloven II, har 
Planlovutvalget fremmet forslag til lovregler om 
utbyggingsavtaler. Forslaget om lovregulering ble 
varslet i Planlovutvalgets første delinnstilling 
(NOU 2001: 7), og i høringsrunden framkom det 
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over veiende støtte til at det innføres regler om 
dette – selv om det var forskjellig syn på hva 
reglene burde gå ut på. 

Planlovutvalget foreslår et eget kapittel 18 i en 
ny plan- og bygningslov som omhandler utbyg
gingsavtaler. Forslaget er som følger: 

«Del VII Avtaler om gjennomføring m.v.

Kap. 18 Vilkår om ytelser i tillatelse til utbyg

ging. Utbyggingsavtale


§ 18-1 Vilkår om ytelser i tillatelse til utbygging 
Innenfor de rammene som følger av reglene om 
offentlige anskaffelser, kan kommunen i forbin
delse med planvedtak eller tillatelse etter denne 
lov gjøre utbygging betinget av at tiltakshaver 
besørger eller helt eller delvis finansierer veg, 
annet anlegg for offentlig kommunikasjon, 
anlegg for energiforsyning, vanntilførsel og 
avløp, og fellesarealer, som kommunen påviser 
er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen. 
Med veg forstås kjørebane med fortau og snu
plasser, gangveg, sykkelsti, tur vei og offentlig 
plass, hvor private avkjørsler blir tillatt. Betin
gelsen kan også gjelde avbøtende tiltak, jf. § 1-9. 

Kommunen kan ikke sette betingelser om 
andre ytelser, eller motta gaver som har sam
menheng med planvedtaket eller tillatelsen. 

§ 18-2 Definisjon av, og adgangen til å inngå, 
utbyggingsavtale 
Med utbyggingsavtale menes i denne lov en 
avtale mellom kommunen og en tiltakshaver 
om utbygging av et område, som har sitt 
grunnlag i kommunens myndighet som plan
myndighet etter denne lov. En utbyggingsav
tale er å anse som et enkeltvedtak etter for valt
ningsloven § 2. 

Kommunen kan inngå utbyggingsavtale 
innenfor de rammer som gjelder for offentlige 
anskaffelser og med de begrensninger som føl
ger av reglene i dette kapitlet. 

§ 18-3 Utbyggingsavtalens innhold 
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som 
kommunen har gitt bestemmelse om i arealdel 
til kommuneplan, områdeplan eller detaljplan. 
Slik avtale kan også gå ut på at tiltakshaver skal 
besørge eller helt eller delvis finansiere 
bestemte ytelser knyttet til utbyggingen, 
innenfor de rammene som følger av § 18-1 og 
reglene om offentlige anskaffelser. 

Avtalen må ikke legge vesentlige bånd på 
den brede vurderingen av alle interessene som 
knytter seg til bruken av arealet. 

§ 18-4 Saksbehandling, offentlighet og medvirk
ning 

Når forhandlinger om en utbyggingsavtale 
påbegynnes, skal dette gjøres offentlig kjent 
gjennom varsel og offentlig kunngjøring etter 
reglene i § 10-2 første ledd. Kommunen skal 
legge til rette for medvirkning av berørte grup
per og interesser i samsvar med reglene i § 1-7 
som grunnlag for sin deltakelse i forhandlin
gene. 

Omforent forslag til avtale skal gjøres 
offentlig minst 4 uker før den legges fram for 
godkjennelse i kommunen. 

Dersom utbyggingen krever ny eller revi
dert områdeplan eller detaljplan, skal forslaget 
til avtale følge planforslaget som en del av dette 
i forbindelse med planbehandlingen. Det 
samme gjelder dersom arealet samtidig er 
under regulering eller omregulering i område
plan eller detaljplan, og avtalen gjelder forhold 
av betydning for reguleringen. 

Utbyggingsavtale er ikke bindende for 
kommunen før det foreligger vedtatt plan. 

§ 18-5 Endring av utbyggingsavtale 
For endring av utbyggingsavtale gjelder for
valtningsrettslige regler om omgjøring. End-
ring av en utbyggingsavtale som medfører end-
ring av vedtatt plan kan likevel foretas i sam
svar med planendringen når denne er 
behandlet og vedtatt etter lovens regler. § 18-4 
gjelder tilsvarende.» 

Formålet med Planlovutvalgets forslag til regler 
om utbyggingsavtaler framgår av utredningen s. 
338: 

«Utvalget mener at det i loven bør tas inn 
bestemmelser med et dobbelt formål: å legge 
til rette for gjennomføring av planer ved at tilla
telse gjøres betinget av visse gjennomførings
tiltak, og å trekke opp grensene for hva kom
munen kan kreve eller avtale av slike ytelser 
fra utbyggere, samt sikre en forsvarlig saksbe
handling i forhold til planleggingen.» 

Hele kapittelet med forslag til bestemmelser byg
ger på at betingelser om ytelser fra utbygger 
enten kan settes ensidig som et vilkår i planvedtak 
eller tillatelse, eller kan avtales mellom kommu
nen som planmyndighet og utbyggeren, det vil si 
tiltakshaveren. Ut fra den politiske diskusjonen – 
herunder drøfting i Stortinget – av hva som bør 
være rammene for utbyggingsavtaler, har Planlov
utvalget lagt til grunn at rammene for ensidige vil
kår og for avtaler bør være de samme, og at de 
bør være relativt stramme. Dette er lagt til grunn 
for oppbyggingen av kapitlet. 
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Utgangspunktet følger av forslaget til ny § 18-1 
som setter rammene for hva som kan fastsettes 
ensidig. Denne supplerer de generelle hjemlene 
til å gi bestemmelser i forbindelse med planer, og 
gjelder dermed også andre typer ytelser. I hoved
sak er dette begrenset til nødvendige ytelser 
innen teknisk infrastruktur. Om dette heter det 
således på s. 339 i utredningen: 

«De ytelser som kan kreves etter første ledd, er 
det som gjerne går under fellesbetegnelsen 
«teknisk infrastruktur» i forbindelse med en 
utbygging. Dette tilsvarer i hovedsak de infra
strukturtiltak som omfattes av plan- og byg
ningslovens regler om refusjon (kap IX). Etter 
§ 46 i dagens lov kan det ikke kreves refusjon 
for utgifter til offentlig vegstrekning hvor pri
vate avkjørsler ikke blir tillatt, og det bør da 
heller ikke kunne stilles krav om at en utbyg
ger skal besørge eller finansiere slik vegstrek
ning. I tillegg er tatt med anlegg for energifor
syning, særlig med tanke på fjernvarmeanlegg 
o.l. Listen er ment å være uttømmende.» 

Det er bare tiltak som er «nødvendig for å gjen
nomføre» utbyggingen, som i følge forslaget til § 
18-1 kan settes som vilkår for utbygging. Vilkå
rene må altså for det første knytte seg til gjennom
føringen – når planen skal iverksettes. For det 
andre må de være nødvendige for å gjennomføre 
utbyggingen. Det kan for eksempel ikke settes vil
kår om at utbyggeren finansierer en vei med 
større kapasitet enn det som den aktuelle utbyg
gingen krever, med tanke på en mulig framtidig 
utbygging. Det er kommunen som i så fall må 
påvise at tiltaket er nødvendig. 

For å unngå usikkerhet og redusere omgåel
sesmulighetene, er det for øvrig presisert i § 18-1 
andre ledd at kommunen ikke kan motta andre 
ytelser eller gaver som har sammenheng med 
planvedtaket eller tillatelsen. 

I forslaget til ny § 18-2 er selve begrepet utbyg
gingsavtale definert, og samtidig trekkes den 
generelle rammen for adgangen til å inngå slike 
avtaler opp. I særmotivene er det til denne 
bestemmelsen bl.a. uttalt at avtalene må være inn
gått på grunnlag av kommunens planmyndighet, 
og at det derfor også dreier seg om utøvelse av 
offentlig myndighet. Avtalene er dermed «vedtak» 
og «enkeltvedtak» slik dette er definert i for valt
ningsloven § 2 a) og b). Om betydningen av dette 
heter det videre: 

«Det følger av dette at det i utgangspunktet er 
for valtningsrettslige regler, og ikke privatretts
lige avtaleregler, som gjelder for avtalen. Opp
står det tvister om avtalens innhold eller i for

bindelse med oppfyllelse av avtalen vil likevel 
avtalerettslige regler kunne supplere de for
valtningsrettslige, ut fra en konkret vurdering. 
Såkalte for valtningsavtaler – hvor for valtnings
rett og avtalerett møtes – er et komplisert og 
noe uklart rettsområde. Det vil til sjuende og 
sist kunne bli domstolenes oppgave å avgjøre 
de spørsmål som her kan reise seg.» 

Rammene for hva en utbyggingsavtale kan gå ut 
på er trukket opp i forslaget til § 18-3. Også dette 
er begrenset til teknisk infrastruktur. Om bak
grunnen for og det nærmere innhold av denne 
bestemmelsen heter det i NOU 2003: 14 s. 340
341: 

«Et av de viktigste spørsmålene i diskusjonen 
om utbyggingsavtale har vært hva en utbyg
gingsavtale kan gå ut på: Hva kan en kommune 
oppnå av fordeler, og hva kan utbygger for
plikte seg til, gjennom en utbyggingsavtale? 
Utvalget har forstått det slik at det rettslig sett 
kan være mulig å avtale vilkår som går noe len-
gre enn det en myndighet har hjemmel for å 
kreve ved ensidig pålegg. Det vises imidlertid 
til drøftingen av emnet foran i kapittel 4.2. Det 
synes å være tverrpolitisk enighet i Stortinget 
om at det bør settes klare rammer for hva som 
her skal kunne avtales. I Innst. O. nr. 67 (2002
2003) uttaler komitemedlemmer fra alle partier 
at det må settes grenser for hva som kan avta
les gjennom utbyggingsavtaler, og at utbyggin
gen ikke skal belastes med kostnader til utvik
ling av sosial infrastruktur som skoler, barne
hager, med videre. Utvalget legger til grunn at 
stortingsflertallet mener det ikke bør være 
adgang til å avtale vilkår som går ut over det 
som kan pålegges, og at rammen for dette bør 
være stram. 

Dette er bakgrunnen for formuleringen i 
første ledd. Her sies det først at en utbyggings
avtale kan gjelde forhold som kommunen har 
gitt bestemmelse om i arealdel til kommune
plan, områdeplan eller detaljplan. I dette ligger 
for det første at det er de materielle rammene 
for kommunens adgang til å gi bestemmelser i 
slike planer som også er rammene for det som 
kan avtales. Dette omfatter også selve arealfor
målet. Avtalen utvider altså ikke kommunens 
adgang til å gi bestemmelser. Men avtalen kan 
gjerne gå ut på presiseringer av slike bestem
melser. For det andre gjøres det klart, ved 
uttrykket «har gitt bestemmelser om», at en 
utbyggingsavtale ikke kan foregripe planvedta
ket. En utbyggingsavtale må i tid inngås etter 
at planvedtaket er truffet. Dette sies også 
uttrykkelig i § 18-4 fjerde ledd. Videre sies det 
at en utbyggingsavtale kan gå ut på at utbygge
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ren skal besørge eller helt eller delvis finansi
ere slike ytelser som kommunen kan stille vil
kår om etter § 18-1. Det gjelder altså her de 
samme rettslige grensene for avtalevilkår som 
for vilkår fastsatt ved ensidige pålegg. Kommu
nen kan heller ikke gjennom avtale oppnå at en 
utbygger gir bidrag for eksempel til utbygging 
av skolekapasiteten eller annen sosial infra
struktur, selv om utbyggingen vil medføre 
behov for dette. I dette spørsmålet har utvalget 
valgt å legge til grunn det som det her synes å 
være tverrpolitisk enighet om i Stortinget. 
Også her vil reglene om offentlige anskaffelser 
kunne sette grenser.» 

I § 18-4 er det for øvrig gitt regler om saksbehand
lingen. Hovedhensynet med disse forslagene er at 
det skal være en viss form for åpenhet omkring 
slike avtaler, og at det skal være medvirkning som 
grunnlag for kommunens deltakelse i forhandlin
gene. Er avtalen knyttet til planvedtak, skal avta
len følge planforslaget i forbindelse med planbe
handlingen. Avtaler kan ikke inngås med bin
dende virkning før det foreligger vedtatt plan. 
Spørsmålet om endring av utbyggingsavtale er 
regulert i forslaget til § 18-5. 

9.8 Bygningslovutvalgets forslag 

Bygningslovutvalget er enig med Planlovutvalget i 
at det er behov for lovregulering av den praksis 
som har utviklet seg vedrørende utbyggingsavta
ler mellom kommuner og utbyggere. Utbyggings
avtaler kan være et positivt virkemiddel for kom
munene til å styrke gjennomføringen av både 
kommuneplaner og reguleringsplaner. Den prak
sis som har utviklet seg, reiser imidlertid en 
rekke vanskelige spørsmål av politisk, økonomisk 
og juridisk art. Gjennom en lovregulering tas det 
sikte på å r ydde i disse problemstillingene samti
dig som det legges opp til at utbyggingsavtalene 
kan beholdes som et positivt verktøy for planmyn
dighetene ved realiseringen av arealplaner. 

Bindingen til kommunens planmyndighet er 
for øvrig helt vesentlig. Det er bare avtaler som 
gjelder gjennomføring av plan som lovreguleres. 
Det forutsettes således at området som utbygges 
er omfattet av en arealplan før en bindende utbyg
gingsavtale kan inngås. Andre avtaler som kom
muner inngår uavhengig av sin planmyndighet og 
plangrunnlaget i det aktuelle utbyggingsområde, 
for eksempel i kraft av å være grunneier, faller 
således utenfor bestemmelsene. Bindingen til 
kommunens planmyndighet synliggjøres også i 

forslaget til regulering av kommunens materielle 
kompetanse til å inngå avtaler. I den grad avtalevil
kårene ikke kan fastsettes ensidig fra kommu
nens side med utgangspunkt i de alminnelige 
planbestemmelsene, gir reglene anvisning på en 
avveining av planfaglige og andre bredere, sam
funnsmessige hensyn opp mot utbyggerens inter
esser i det konkrete tilfellet. 

Bygningslovutvalget har kommet til at det er 
gode grunner for at visse av de merkostnader en 
kommune får i forbindelse med en utbygging, helt 
eller delvis skal kunne dekkes av utbygger. Dette 
gjelder selv om resultatet f.eks. kan bli at kostna
dene veltes over på boligkjøpere i form av høyere 
priser. Et sentralt tema for utvalget har imidlertid 
vært hvilke typer infrastruktur som i utgangs
punktet skal kunne finansieres på denne måten. 
Bør i hovedsak bare teknisk infrastruktur kunne 
dekkes inn, slik Planlovutvalget foreslår, eller bør 
også kostnader ved utbygging av sosial infra
struktur i prinsippet omfattes? I den grad bidrag 
til sosial infrastruktur skal kunne avtales, mener 
Bygningslovutvalget det uansett er behov for 
klare og relativt strenge rammer for når slike avta
levilkår kan aksepteres. 

I NOU 2003: 14 har Planlovutvalget begrunnet 
sitt standpunkt til ovennevnte problemstilling slik 
(s. 341):

«Det synes å være tverrpolitisk enighet i Stor
tinget om at det bør settes klare rammer for 
hva som her skal kunne avtales. I Inst. O. nr. 67 
(2002-2003) uttaler komitemedlemmer fra alle 
partier at det må settes grenser for hva som 
kan avtales gjennom utbyggingsavtaler, og at 
utbyggingen ikke skal belastes med kostnader 
til utvikling av sosial infrastruktur som skoler, 
barnehager, med videre. Utvalget legger til 
grunn at stortingsflertallet mener det ikke bør 
være adgang til å avtale vilkår som går ut over 
det som kan pålegges, og at rammen for dette 
bør være stram.» 

Bygningslovutvalget har søkt å komme fram til 
lovregler som gir begge parter i avtalen, både 
kommunen og den private part, et fleksibelt verk
tøy som ikke utgjør en hindring for utbygging og 
utvikling. Den variasjon av prosjekter som søkes 
gjennomført både hva gjelder type og størrelse, 
viser etter utvalgets mening at det er en sammen
satt virkelighet som skal reguleres. Det må påreg
nes at man her også vil stå overfor en dynamisk 
virkelighet i den perioden lovreglene skal gjelde. 
Det er grunn til å for vente at samhandlingen mel
lom det offentlige og de private aktører vil fort
sette å fremby nye måter å fordele oppgaver på og 
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å løse felles utfordringer på – til beste for berørte 
parter og samfunnet som helhet. Det krever en 
fleksibel og dynamisk lovregulering på dette fel
tet. Grensene mellom de ulike typer infrastruktur 
samfunnet vil trenge i forbindelse med utbygging 
kan ikke forventes å være konstante og entydige i 
framtiden, og regelverket må kunne hindre mis
bruk og samtidig fremme nødvendig utbyggings
samarbeid også innenfor områder hvor utviklin
gen ennå er i en uferdig fase. Av den grunn er det 
i lovforslaget søkt å unngå å sette absolutte og 
rigide grenser for hvilken type infrastruktur som i 
utgangspunktet kan tenkes å omfattes av en 
utbyggingsavtale. I stedet er det foreslått strenge 
krav til sammenhengen og forholdsmessigheten 
mellom det som kan avtales og det som skal byg
ges. Forslaget innebærer således bl.a. at de kost
nadene knyttet til infrastruktur som den private 
part påtar seg i en utbyggingsavtale, ikke skal bli 
større enn den ekstra belastning på infrastruktu
ren som utbyggingen medfører. Slik hindrer man 
at en tilfeldig utbygger, og i siste hånd muligvis en 
boligkjøper, blir den som belastes større investe
ringer som utbygging over tid har skapt behov 
for. 

Den nære tilknytningen som forutsettes å 
foreligge mellom den konkrete utbyggingen og 
de tiltak utbyggeren eller en grunneier ved sam
tykke kan påta seg, medfører dessuten etter utval
gets mening at utbyggingsavtalene blir stående i 
en annen stilling enn for eksempel skatter og 
avgifter som har et mer utpreget fiskalt preg. Ved 
å hjemle kompetansen kommunen har til å inngå 
slike avtaler i lov, antas dessuten grunnlaget for 
innvendinger om «dobbeltbeskatning» mv. som 
tidvis er rettet mot dagens praksis, å falle bort så 
langt disse knytter seg til vedtaksformen og 
spørsmålet om personell kompetanse, sammen
hold med Grunnloven § 75a og den permanente 
fullmakt kommunene har i den alminnelige skat
telov til – innenfor maksimums-/minimumssatser 
fastsatt av Stortinget – å fastsette kommuneskatt 
(lov om skatt av formue og inntekt 26. mars 1999 
nr. 14 § 15-3). Verken det som betegnes som tek
nisk infrastruktur eller sosial infrastruktur har tra
disjonelt vært fullfinansiert gjennom alminnelige 
skatter og avgifter, noe man ser eksempler på ved 
f.eks. finansiering av veibygging gjennom bom
penger, og ulike former for egenandeler i sosial
sektoren. 

Bygningslovutvalgets forslag må for øvrig ses i 
lys av at det allerede foreligger forslag til en måte 
å lovregulere dette på. I den grad det sittende 
Storting har gitt uttr ykk for ensartede oppfatnin

ger om på hvilken måte praksisen med utbyg
gingsavtaler bør lovfestes, har også Bygningslov
utvalget sett hen til det. Det er således lagt vekt på 
å fastsette regler med relativt strenge og klare 
grenser for hva som kan avtales gjennom utbyg
gingsavtaler. Bygningslovutvalget har vurdert 
Planlovutvalgets forslag. På bakgrunn av den 
anmodning Bygningslovutvalget fikk om å priori
tere og ferdigstille arbeidet med utbyggingsavta
ler, har utvalget foretatt en selvstendig analyse og 
fremmer et eget forslag på dette grunnlag. Byg
ningslovutvalgets forslag er enstemmig på alle 
punkter. 

Utvalget har vurdert å positivt angi hvilke for
pliktelser en utbygger kan påta seg, slik Planlov
utvalget har foreslått. Bygningslovutvalget har 
imidlertid kommet til at ulempene med en slik 
totalopplisting av hva som er tillatt, overstiger for
delene en klar grenseoppgang innebærer både 
faktisk og lovteknisk. Utvalget har lagt vekt på at 
det er vanskelig å forutse alle framtidige fenome
ner og samhandlingsbehov som kan oppstå, og 
som vil kunne falle utenfor en slik positiv oppreg
ning selv om det er både hensiktsmessig og 
ønskelig at de skal kunne omfattes av en utbyg
gingsavtale. 

Utvalget følger heller ikke Planlovutvalgets 
lovforslag om kun å gi utbygger adgang til å påta 
seg ansvaret for teknisk infrastruktur. Ved denne 
vurderingen har Bygningslovutvalget lagt betyde
lig vekt på at en konsekvens av å avgrense full
stendig mot sosial infrastruktur er at rekkefølge
bestemmelser vil kunne sette en stopper for 
utbygging. Dette gjelder også der en utbygging er 
av et slikt omfang at den foranlediger behov for 
eksempelvis etablering av barnehage i utbyg
gingsområdet. Det er utvalgets syn at de mulige 
konsekvensene av en så stram regel ikke er hen
siktsmessig eller ønskelig sett fra verken parte
nes eller samfunnets side. Etter alt å dømme vil en 
konsekvens kunne bli at utbyggingen i en periode 
stopper helt opp dersom kommunene ikke har 
midler til å etablere nødvendig sosial infrastruk
tur. 

Ved i stedet å foreslå en fleksibel regel basert 
på relativt strenge, skjønnsmessige kriterier, er 
tanken å gi en mulighet for å skreddersy de infra
strukturtiltak utbygger har anledning til å påta 
seg til det enkelte prosjekt. Slik hindrer man at 
utbygging stopper opp, samtidig som behovet for 
infrastruktur foranlediget av utbyggingen ivare
tas. Løsningen er også dynamisk, idet nye feno
men som kan dukke opp omfattes av lovteksten 
uten at dette nødvendiggjør lovendringer. Samti
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dig innebærer forslaget ikke på noen måte at det 
åpnes for fullt for avtaler om bidrag til det som 
omtales som «sosial infrastruktur». Som hovedre
gel skal det tvert i mot mye til for at dette kan 
omfattes av en utbyggingsavtale. Det stiles såle
des relativt strenge krav til det nærmere innhold 
av slike avtaler gjennom de skjønnsmessige krite
rier som er foreslått angitt i lovteksten. 

Klare saksbehandlingsregler og regler om 
offentlighet bidrar til gode avtaleprosesser, ivare
takelse av berørte tredjemenns interesser, samt 
behovet for offentlighetens innsyn. Grunnlaget 
for eventuelle mistanker om korrupsjon og at 
utbyggere «kjøper» seg et positivt planvedtak, 
reduseres. Åpenhet omkring avtalen og avtalepro
sessen er således tillagt betydelig vekt. Det er 
også lagt vekt på å sikre at kommunens formelle 
og reelle planbehandling og planvurderinger ikke 
forhåndsbindes. 

Ved utformingen av lovutkastet er det også 
lagt vekt på forenkling, slik mandatet tilsier. Saks
behandlingsreglene og reglene om offentlighet 
mv. har fått sin utforming i en avveining mellom 
på den ene side forenkling og effektivitet og på 
den annen side rettssikkerhet. 

9.9 Lovforslag med kommentarer 

Bygningslovutvalget bruker de betegnelser på 
arealplaner som Planlovutvalget har foreslått i 
NOU 2003: 14. Bestemmelsene foreslås tatt inn i 
loven som et eget kapittel om utbyggingsavtaler. 

§ x-1 Definisjon 

Med utbyggingsavtale menes i denne lov en avtale 

mellom kommunen og en grunneier eller utbygger 

om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i 

kommunens planmyndighet etter denne lov. 

Merknader til § x-1: 
Bestemmelsen definerer en utbyggingsavtale som 
en avtale mellom en kommune og en grunneier 
eller utbygger om utbygging av et område. Utbyg
gingsavtalen gir en eller begge parter forpliktel
ser eller rettigheter innenfor rammene som følger 
av § x-2. 

Kompetansen til å inngå avtale ligger til kom
munestyret som kommunens øverste myndighet. 
Adgangen til å delegere myndigheten antas dek
kende regulert i kommuneloven. Fylkeskommu
nen omfattes også av bestemmelsen etter den 
alminnelige fortolkning av begrepet «kommune». 

Også staten kan ha behov for å inngå utbyg
gingsavtaler med grunneiere og utbyggere. I 
Planlovutvalgets forslag til ny § 4-5 om statlige 
arealplaner bør det vurderes å innta at bestem
melsene om utbyggingsavtaler gis tilsvarende 
anvendelse. 

Den private part i avtalen er i lovutkastet 
angitt til «grunneier eller utbygger». Med dette 
har Bygningslovutvalget ment å omfatte samtlige 
som i praksis inngår utbyggingsavtaler. Planlovut
valget har betegnet den private part som «tiltaks
haver». Dette er imidlertid bygningslovgivnin
gens betegnelse på den et tiltak utføres på vegne 
av, og som er ansvarlig for at tiltaket blir oppført i 
samsvar med myndighetskrav, jf. Ot.prp. nr. 39 
(1993-94) s. 264. Tiltakshaver er således en rettslig 
betegnelse med et gitt innhold under byggepro
sessen, og det blir av den grunn etter Bygnings
lovutvalgets mening ikke dekkende og hensikts
messig å benytte betegnelsen i bestemmelsene 
om utbyggingsavtaler. Hensynet til konsekvent 
språkbruk tilsier derfor også at et annet og mer 
dekkende begrep benyttes her. 

Primært reguleres situasjoner hvor det er en 
privat part som kontraherer med kommunen, 
men bestemmelsen omfatter også situasjonen der 
det offentlige, som eksempel stat eller fylkeskom
mune, er planmyndighetens motpart. 

Med uttr ykket «grunnlag i kommunens plan
myndighet» synliggjøres at avtalene må ha en 
eller annen form for tilknytning til forslag om ny 
plan eller en eksisterende plan. Det er avtaler som 
gjelder gjennomføring av plan som lovreguleres. 
Dette dekker både avtaler som inngås i forbin
delse med behandling av private eller offentlige 
forslag om ny eller revidert plan, og avtaler som 
inngås i samsvar med en eksisterende plan eller 
på bakgrunn av spørsmål om dispensasjon fra en 
eksisterende plan (for eksempel rekkefølgebe
stemmelser). Andre avtaler kommunene inngår i 
kraft av å være grunneier, eksempelvis entreprise
avtaler, faller utenfor bestemmelsen. 

At avtaler som inngås i forbindelse med 
behandling av forslag om ny eller revidert plan 
omfattes, innebærer at avtaleforhandlingene kan 
skje både forut for og parallelt med selve planbe
handlingen. Dette betyr likevel ikke at endelig 
avtale skal kunne inngås før det foreligger et plan
vedtak for området, jf. forslaget til § x-4 femte 
ledd. Det er heller ikke meningen å åpne for at det 
gjennom avtaleforhandlingene i realiteten legges 
vesentlige bånd på den brede vurderingen av alle 
interesser som kommunen ellers forutsettes å 
skulle foreta ved behandlingen av plan for områ
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det: Verken endelig utbyggingsavtale eller avtale
forhandlingene forut for denne skal kunne fore-
gripe planvedtaket i den forstand at vernet om 
tredjemenn og allmennhetens interesser svekkes. 
Når det åpnes for slike parallelle behandlinger av 
utbyggingsavtaler og planer, tilsier imidlertid hen
synet til tredjemenn og allmennheten at det må 
stilles strenge krav til reglene om saksbehandlin
gen. 

Ved spørsmål om avtale vedrørende opparbei
delse av refusjonsberettiget teknisk infrastruktur, 
legger utvalget til grunn at avtalen etter gjeldende 
praksis også kan være foranlediget av de krav til 
opparbeidelse som følger direkte av plan- og byg
ningsloven §§ 67 og 67a ved søknad om tillatelse 
til tiltak. Etter disse bestemmelsene forutsettes 
det imidlertid også at det foreligger en arealplan, 
m.a.o. at planmyndighetene har vurdert utnyttel
sen av området. Forslaget her innebærer i realite
ten en omgjøring av denne faktiske forutsetnin
gen til en lovmessig betingelse, dvs. en skranke 
mot de tilfeller der slike avtaler inngås av byg
ningsmyndighetene uten at det foreligger plan
vedtak for området. Dette er i samsvar med 
hovedsiktemålet om å lovregulere adgangen til å 
inngå avtaler om gjennomføring av plan. 

Bestemmelsene i dette kapittel kommer såle
des ikke til anvendelse på avtaler eller vilkår om 
utbygging av et område som ikke omfattes av en 
arealplan, og som har sitt grunnlag i kommunens 
myndighet etter loven til å dispensere fra lov, for
skrift og vedtekt, for eksempel dispensasjon fra 
lovens §§ 65 og 66. Denne type avtaler lovregule
res ikke, gjeldende rettstilstand og gjeldende 
praksis videreføres. Skrankene for slike (avtale-) 
vilkår i forholdet mellom kommunen og grunnei
eren eller utbyggeren er lite omtvistet i gjeldende 
rett, og adgangen følger av den alminnelige, ulov
festede vilkårslæren. 

Både den private part og kommunen kan påta 
seg forpliktelser i avtalen, for eksempel kan par
tene påta seg å samfinansiere hovedavløpsled
ning. Paragraf x-2 setter imidlertid skranker for 
hvilke forpliktelser den private part lovlig kan 
påta seg i forbindelse med utbyggingen. 

§ x-2 Utbyggingsavtalens innhold 

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommu

nen har gitt bestemmelse om i arealdel til kommu

neplan, områdeplan eller detaljplan. 

Slik avtale kan også gå ut på at grunneier eller 

utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste 

tiltak som står i saklig sammenheng med og som er 

nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. 

Slike tiltak skal tjene interessene i utbyggingsområ

det og stå i rimelig forhold til utbyggingens art og 

omfang. 

Merknader til § x-2: 
Et av de viktigste spørsmålene i diskusjonen om 
utbyggingsavtaler har vært hva en utbyggingsav
tale kan inneholde. Utvalget har søkt å utforme en 
dynamisk og fleksibel regel der hensikten er å gi 
et nyttig redskap for så vel kommunen som utbyg
geren, spesielt ved utbygging i pressområder. 

Første ledd dekker forhold som kommunen 
har gitt bestemmelser om i arealdel til kommune
plan, områdeplan eller detaljplan. En tilsvarende 
bestemmelse er foreslått av Planlovutvalget i 
deres utkast til ny § 18-3 første ledd første punk-
tum. De materielle rammene som her angis for 
avtalene omfatter det samme som kommunen kan 
gi bestemmelser om i arealplaner. Med hjemmel i 
denne bestemmelsen kan avtalen derfor ikke 
utvide kommunens adgang til å gi planbestem
melser, men avtalene kan gjerne gå ut på presise
ringer av slike bestemmelser. For det andre gjø
res det klart, ved uttrykket «har gitt bestemmelse 
om», at en utbyggingsavtale ikke kan foregripe 
planvedtaket. En utbyggingsavtale må i tid inngås 
etter at planvedtaket er truffet. Dette sies også 
uttr ykkelig i § x-4 femte ledd. 

Andre ledd utvider de ytre rammene for hva 
som kan avtales at den private part skal besørge 
eller bekoste. Andre ledd angir imidlertid samti
dig klare og relativt strenge rammer for skjønns
utøvelsen som må ligge til grunn ved anvendelsen 
av denne kompetansen. I utgangspunktet skal det 
således mye til før avtaler om for eksempel bidrag 
til sosial infrastruktur kan aksepteres. 

Ved en slik formulering, kombinert med 
avgrensningen i § x-1 til kommunens planmyndig
het, lovfestes kommunens materielle kompetanse
grunnlag til å inngå utbyggingsavtaler. 

Bestemmelser i utbyggingsavtaler om sosial 
boligprofil, for eksempel om at kommunen skal 
gis leierett til en prosentandel av boligene til fast
satt pris eller kommunal kjøpsrett til en prosent
andel av boligene til en fastsatt pris, faller slik 
bestemmelsen er formulert utenfor det som kan 
avtales. Planlovutvalget har imidlertid i sitt lovfor
slag § 11-5 listet opp en del forhold som det kan 
gis bestemmelser om i områdeplan. Bestemmel
sen får tilsvarende anvendelse for detaljplan, jf. 
lovforslaget § 12-3. I lovforslaget § 11-5 nr. 5 er det 
foreslått hjemmel for å ha bestemmelser som i en 
viss utstrekning kan bidra til å oppfylle kommu
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nens boligpolitiske mål, jf. formuleringen «antallet 
boliger i et område, største og minste boligstør
relse, og nærmere krav til boligens utforming der 
det er hensiktsmessig for spesielle behov». Der
som utkastet til nye regler om områdeplan og 
detaljplan blir vedtatt, innebærer dette at også 
utbyggingsavtaler kan inneholde tilsvarende 
bestemmelser om slike boligpolitiske virkemidler, 
jf. forslaget til § x-2 første ledd. 

Etter andre ledd kan en tiltakshaver gjennom 
en utbyggingsavtale påta seg ansvar for å besørge 
eller helt eller delvis bekoste ulike typer tiltak. 
Uttr ykksmåten «besørge eller helt eller delvis 
bekoste» er valgt ut fra hensynet til r yddighet. 
Utvalget finner det ikke hensiktsmessig at den 
private part i avtalen både skal kunne påta seg å 
besørge og samtidig bekoste tiltaket. Det vises i 
denne sammenheng også til den generelle gjen
nomgangen av forholdet til regelverket om offent
lige anskaffelser og EØS. 

Tiltak omfatter her i prinsippet både teknisk 
infrastruktur og sosial infrastruktur. Men selv om 
bestemmelsen i utgangspunktet åpner for å la 
sosial infrastruktur omfattes av en avtale, setter 
de nærmere vilkår i andre ledd klare begrensnin
ger. Utvalget har imidlertid ikke ønsket å sette et 
absolutt forbud mot at tiltakshaver i noen tilfeller 
påtar seg ansvaret for etablering av anlegg/byg-
ninger knyttet til sosial infrastruktur i en utbyg
gingsavtale. Utvalget har heller ikke ønsket å 
sette sperrer for annen, tenkelig samfunnsmessig 
utvikling. 

Andre ledd åpner også for avtalevilkår tilsva
rende lovbestemte krav til utbyggingen, for 
eksempel etter plan- og bygningsloven § 67 eller 
etter bestemmelsene i §§ 68 og 69. I tillegg gir 
andre ledd anledning til å kreve opparbeidet tek
nisk infrastruktur som ikke kan pålegges direkte 
med hjemmel i lovens byggesaksregler. Forutset
ningen er at vilkårene finnes nødvendig for gjen
nomføring av plan og at de øvrige vilkår i andre 
ledd er til stede. 

Andre ledd første punktum fastsetter at tilta
ket for det første må stå i saklig sammenheng 
med, og være en nødvendig følge av gjennomfø
ringen av gjeldende arealplaner for området. Med 
saklig sammenheng menes at det må være en 
relevant og nær tilknytning mellom det kommu
nen krever og planens innhold. Som eksempel 
nevnes opparbeiding og/eller bekostning av vei
kryss, etablering av rundkjøringer og bygging av 
gangbroer. Det kan også være avtaler om rekke
følgen i utbyggingen og kostnadene ved dette 
knyttet til etablering av sosial infrastruktur som 

skoler, barnehager mv. Normalt vil en utbygging 
ikke være av et slikt omfang at den isolert utløser 
behov for ny skole osv. En utbygging kan imidler
tid føre til et så stort press på en eksisterende 
skole at den nødvendiggjør en utvidelse, eller en 
utbygging vil legge beslag på et visst antall elev
plasser på en planlagt ny skole i området. Det er i 
forslaget inntatt en viktig skranke idet omfanget 
av forpliktelser utbygger lovlig kan påta seg må 
stå i rimelig forhold til utbyggingens omfang, jf. 
nedenfor. 

Kravet til at det grunneier eller utbygger påtar 
seg skal være en nødvendig følge av gjennomfø
ring av planen, innebærer et krav om at den aktu
elle utbyggingen medfører et konkret behov for 
ytelsen. Tiltaket må være funksjonelt og planfag
lig nødvendig. Som eksempel på funksjonelt nød
vendig kan nevnes krav til bredere vei, fortau, 
gang- og sykkelsti, grendelekeplass, vannledning, 
avløpsanlegg og bestemmelser om utbyggings
takt, som igjen henger sammen med utviklingen 
av eller presset på infrastrukturen i området. Med 
planfaglig nødvendig menes at tiltaket etter en 
faglig vurdering er en forutsetning for at utbyg
gingsområdet skal ha tilfredsstillende utforming, 
dvs. imøtekommer gjeldende krav til/prinsipper 
for forsvarlig planlegging – for eksempel i forhold 
til forurensing, støy, grøntområder, trafikkføring 
mv. Rene fiskale hensyn kan derimot ikke 
begrunne tiltak som utbygger påtar seg å besørge 
eller bekoste i en utbyggingsavtale. 

Med planvedtak må også forstås det som er 
omfattet av en områdeplan, slik at avtale i forbin
delse med detaljplan ikke nødvendigvis begren
ses til detaljplanens innhold. Dersom et utbyg
gingsområde eies av flere grunneiere, og en av 
disse fremmer en detaljplan for sin eiendom, vil 
skrankene i andre ledd således referere seg til 
områdeplanen og ikke detaljplanen. 

Det er som nevnt viktige begrensninger i hva 
en utbyggingsavtale kan omfatte i bestemmelsens 
andre ledd andre punktum. Tiltaket skal tjene 
interessene i utbyggingsområdet. I dette ligger en 
betydelig skranke for hva som kan avtales. Skal 
det f. eks. bygges seniorboliger, kan det ikke kre
ves at det skal oppføres en skole. Det kan imidler
tid ikke kreves at tiltaket som avtales skal ligge 
eksklusivt til interessene i området. For eksempel 
kan man ikke kreve at en barnehage bare skal 
betjene de nye beboerne i området. 

Tiltaket må også stå i rimelig forhold til utbyg
gingens art og omfang, noe som innebærer en 
praktisk viktig begrensning i hva som lovlig kan 
avtales. Ved vurderingen må det tas utgangspunkt 
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i den aktuelle utbyggingen: Hva medfører denne 
konkrete utbyggingen av behov for teknisk og 
sosial infrastruktur? Eksempelvis vil en større 
boligutbygging kunne utløse behov for en ny 
skole. Et slikt krav må dermed anses rimelig i for-
hold til utbyggingens omfang. Bygging av et kjø
pesenter vil kunne utløse krav om veiutvidelse og 
rundkjøring, men ikke eksempelvis nytt kultur-
hus. Forholdsmessighetsbetraktningen må gjøres 
etter en konkret helhetsvurdering hvor det er tale 
om et større utbyggingsområde. 

Lovens materielle skranker må også ses i sam
menheng med adgangen til å «delvis bekoste» til
tak. Dette er en viktig bestemmelse, som gjør at 
tilskudd til infrastruktur lettere kan aksepteres 
når tilskuddets størrelse fastsettes i forhold til det 
utbyggingen vil medføre av ekstra belastning på 
infrastrukturen. Som eksempel nevnes delvis 
finansiering av hovedavløpsanlegg og tilskudd til 
utvidelse av hovedvei mv. Formuleringen «helt 
eller delvis bekoste» er ikke ment å skulle ute
lukke at den private part delvis besørger et tiltak. 

Når det i loven sies at tiltakshaver kan påta seg 
å «besørge eller helt eller delvis bekoste», innebæ
rer dette for det første at han kan påta seg å legge 
til rette for at eksempelvis en barnehage etableres i 
området uten at han selv finansierer bygget eller 
selv står som utbygger. Et annet alternativ er at 
kommunen besørger tiltaket, mens tiltakshaver 
bidrar økonomisk helt eller delvis. For eksempel 
kan utbygger påta seg å bekoste en prosentandel 
av kostnadene til oppføring av gangbru eller kul-
vert. Ved fastsettelsen av bidragets størrelse, må 
dette stå i rimelig forhold til utbyggingens omfang. 

Forhold knyttet til drift av bygningene/anleg-
gene er ikke ment omfattet av uttrykket «tiltak» i 
andre ledd. Som eksempel på drift kan nevnes 
avtale om snør ydding samt drift og vedlikehold av 
offentlig avløpsledning eller skole. 

Etter ordlyden vil et forhold som omhandles i 
en utbyggingsavtale kunne synes å bli omfattet av 
både første og andre ledd, f. eks. hvor det i planen 
er fastsatt rekkefølgebestemmelser som forutset
ter bygging av et infrastrukturtiltak, f. eks. en vei. 
For at forholdet da skal falle inn under kompetan
sen etter § x-2 andre ledd, forutsettes at tiltaks
haver eller utbygger i avtalen konkret påtar seg å 
besørge eller helt eller delvis bekoste tiltaket. 
Bestemmelser i avtalen som går ut på nærmere 
presiseringer av slike planbestemmelser dekkes 
som nevnt av første ledd. 

Kommunens handlefrihet er begrenset av de 

ulovfestede reglene om myndighetsmisbruk. 
Dette innebærer at det ikke må stilles urimelig 
tyngende krav, kravene må være saklig motivert 
og kommunen må ikke ha tatt utenforliggende 
hensyn. Usaklig forskjellsbehandling må heller 
ikke foreligge. Lovens materielle skranker for hva 
utbyggingsavtaler kan inneholde er imidlertid 
vesentlig snevrere enn det som rammes av de 
ulovfestede regler om myndighetsmisbruk. Som 
eksempel nevnes at vilkåret «nødvendig for gjen
nomføringen av planvedtak», er langt snevrere 
enn normen utenforliggende hensyn. Likeledes er 
kravet til forholdsmessighet mellom det utbygger 
påtar seg og utbyggingen strengere enn det ulov
festede kriteriet sterkt urimelig resultat. 

Bygningslovutvalget har ikke funnet det hen
siktsmessig å foreslå en eksplisitt, materiell 
beskrankning i kommunenes kompetanse tilsva
rende Planlovutvalgets forslag til ny § 18-3 andre 
ledd (jf. NOU 2003: 14 s. 340). Som nevnt forutset
ter også Bygningslovutvalgets forslag at endelig 
avtale ikke skal kunne inngås før det foreligger et 
planvedtak for området, jf. forslaget til § x-4 femte 
ledd. Videre er det heller ikke meningen å åpne for 
at det gjennom avtaleforhandlingene i realiteten 
«legges vesentlige bånd på den brede vurderingen 
av alle interesser» som kommunen ellers forutset
tes å skulle foreta ved behandlingen av plan for 
området: Verken endelig utbyggingsavtale eller 
avtaleforhandlingene forut for denne skal kunne 
foregripe planvedtaket slik at vernet om hensynet 
til tredjemanns og allmennhetens interesser svek
kes. Hensikten med å gi adgang til parallell 
behandling av forhandlinger om utbyggingsavtale 
og plan for området er først og fremst å legge til 
rette for praktisk anvendbare og ressursbespa
rende ordninger, herunder å unngå unødig dob
beltbehandling. Dette skal likevel ikke gå på 
bekostning av tredjemanns/allmennhetens interes
ser i utbyggingsområdet eller andre bredere sam
funnsmessige hensyn. Utvalget mener imidlertid at 
den rettsteknisk beste måten å ivareta disse hen
syn på i denne sammenheng, er gjennom reglene 
om saksbehandlingen. Etter utvalgets mening vil 
dette også styrke forutberegneligheten for de 
direkte involverte parter i avtalen. 

De materielle skrankene medfører også at tiltak 
som ikke tilfredsstiller lovens krav til saklighet, 
nødvendighet, interesser i utbyggingsområdet og 
rimelighet, ikke kan gis i gave til kommunen for å 
omgå reglene. Er lovens materielle krav oppfylt, vil 
betegnelsen «gave» være mindre aktuell. 
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§ x-3 Forholdet til reglene om offentlige anskaffelser 

Avtalene må ligge innenfor de rammene som følger 

av reglene om offentlige anskaffelser. 

Merknader til § x-3: 
Bestemmelsen fastslår at utbyggingsavtalene må 
utformes slik at de ikke kommer i konflikt med 
regelverket for offentlige anskaffelser. 

Utvalget har under punkt 9.4.2 gjort nærmere 
rede for i hvilken grad dette regelverket setter 
skranker for utbyggingsavtalenes innhold. Det 
framgår av denne redegjørelsen at det hefter en viss 
tvil om anvendelsen av reglene for offentlige anskaf
felser på utbyggingsavtalene. Utvalget har derfor 
vurdert om det burde gripe mer aktivt inn ved å 
regulere de viktigste berøringspunktene mellom 
utbyggingsavtalene og reglene for offentlige anskaf
felser i lovteksten. Formålet med en slik regulering 
ville først og fremst være å avgjøre viktige uavklarte 
problemstillinger. Et mer ambisiøst siktemål kunne 
være å skreddersy egne anskaffelsesregler for 
utbyggingsavtalene. Særlig for anskaffelser under 
terskelverdiene ville dette kunne ha vært aktuelt. 

Utvalget har likevel nøyd seg med en ren hen
visningsregel. Den avgjørende grunnen til dette 
standpunktet er den kompleksiteten dagens regel
verk for offentlige anskaffelser har sett i forhold 
til utvalgets sammensetning og den tid man har til 
rådighet for å fremme lovforslaget. Utvalget er 
ikke nedsatt med tanke på de anskaffelsesretts
lige problemstillingene, og medlemmene har der-
med heller ikke den nødvendige kompetanse på 
dette området. Et viktig aspekt ved spørsmålet om 
regulering er de folkerettslige forpliktelsene 
Norge har påtatt seg når det gjelder offentlige 
anskaffelser. Disse forpliktelsene gjelder i første 
rekke for anskaffelser over de såkalte terskelver
diene, men heller ikke under disse verdiene står 
Norge helt fritt. En lovregulering måtte ta hensyn 
til disse forpliktelsene. Det vil derfor kunne få fol
kerettslige konsekvenser å foreta en regulering i 
strid med disse forpliktelsene. 

Bestemmelsen slik den er foreslått har derfor 
fått en rent informativ karakter. Den sier ikke 
annet enn at de begrensninger som måtte følge av 
reglene for offentlige anskaffelser, skal respekte
res ved utformingen av utbyggingsavtalene. Det 
er følgelig ikke tatt standpunkt i selve lovteksten 
til i hvilken grad reglene om offentlige anskaffel
ser kommer til anvendelse, hvorledes disse i til
felle skal anvendes på utbyggingsavtalene, eller 
konsekvensene av at reglene br ytes. Disse pro

blemstillingene må finne sitt svar gjennom en tol
king av regelverket for offentlige anskaffelser. 

Det er etter utvalgets oppfatning likevel viktig 
å gjøre partene i utbyggingsavtalene uttr ykkelig 
oppmerksom på at forholdet til regelverket for 
offentlige anskaffelser må avklares før det inngås 
en bindende avtale. Utvalget har grunn til å tro at 
det i dag inngås et betydelig antall utbyggingsav
taler uten at disse ses i sammenheng med dette 
regelverket. 

§ x-4 Saksbehandling og offentlighet 

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlin

ger om utbyggingsavtale. 

Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsav

tale bygger på kompetansen i § x-2 andre ledd, skal 

dette legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers 

frist for merknader. 

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne 

kunngjøres. 

Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende 

ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen. 

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyg

gingsavtale før arealplan er vedtatt. 

Merknader til § x-4: 
Bestemmelsen gir regler om saksbehandlingen 
for utbyggingsavtaler, og skal sikre åpenhet rundt 
avtaleprosessen og at avtalene ikke foregriper de 
brede prosessene og vurderingene som gjelder 
for arealplaner etter loven. For at beslutningspro
sessen skal bli forsvarlig, legges det opp til innfly
telsesmuligheter for alle som blir berørt av utbyg
gingen. 

Etter første ledd skal kommunen alltid kunn
gjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsav
tale. Begrepet «oppstart av forhandlinger» er ikke 
entydig, men så snart det er klart hvem som skal 
forhandle og at man tar sikte på å fremforhandle 
en utbyggingsavtale, skal kunngjøring skje. Et 
minimumskrav til kunngjøring er annonsering i 
minst en avis som er alminnelig lest på stedet og 
gjennom elektroniske medier. Offentligheten får 
da det nødvendige varsel. 

Andre ledd fastsetter at dersom et omforent 
forslag til utbyggingsavtale omfatter mer enn det 
kommunen ensidig har gitt bestemmelser om i 
plan, jf. § x-2 første ledd, må det omforente forsla
get legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers 
frist for eventuelle merknader. I andre tilfeller for
utsettes behovet for offentlighetens innsyn ivare
tatt gjennom planbehandlingen. 
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Enhver utbyggingsavtale skal kunngjøres 
etter bestemmelsen i tredje ledd. Lovens regler 
om offentlighet er utformet slik at dersom en 
utbyggingsavtale fremforhandles parallelt med 
utarbeidelse av ny arealplan, kan kunngjøringen 
tidligst skje samtidig med kunngjøring av den nye 
arealplanen. 

Ved planprosessen er det svært viktig at kom
munen om nødvendig innhenter synspunkter fra 
alle berørte interesser som grunnlag for vedtak 
om utnyttelsen av et område, jf. Planlovutvalgets 
lovutkast § 1-7 (NOU 2003: 14 s. 250). I den 
utstrekning en utbyggingsavtale bygger på kom
petansen i Bygningslovutvalgets forslag til § x-2 
første ledd, vil slike generelle bestemmelser om 
medvirkning komme til anvendelse siden proses-
sen for vedtagelse av plan dermed forutsettes å 
være fulgt. Ut over forslaget til bestemmelser om 
kunngjøring av oppstart av forhandlinger og ende
lig avtale, samt offentlig ettersyn av fremforhand
lede forslag til avtale i § x-4 første til tredje ledd, 
har imidlertid Bygningslovutvalget ikke funnet 
det nødvendig eller hensiktsmessig med en tilsva
rende bestemmelse om medvirkning ved forhand
linger om utbyggingsavtale som bygger på kom
petansen i forslaget til § x-2 andre ledd. Det vises i 
den forbindelse til mandatets pålegg om forenk
ling og effektivisering. 

Fjerde ledd fanger opp tilfeller der partene i 
ettertid blir enige om at det er ønskelig med end-
ringer i allerede inngått utbyggingsavtale, uten at 
det er tale om en klagesak eller en ensidig begjæ
ring om omgjøring etter § x-5. Utvalget finner det 
hensiktsmessig at partene av hensyn til allmenn
heten og tredjemanns interesser i slike tilfeller 
henvises til å starte avtaleprosessen på nytt. 

Femte ledd bestemmer at kommunen ikke 
kan inngå bindende utbyggingsavtale før areal-
plan er vedtatt. Dette innebærer at forhandlinger 
kan skje før plan er vedtatt, mens endelig avtale 
må utstå. Formålet er å unngå en forhåndsbinding 
av kommunens planmyndighet, herunder å sikre 
at planprosessen etter loven er fullført før avtalen 
formaliseres. Det er ikke noe i veien for at avtalen 
inngås i samme kommunestyremøte som planen 
vedtas dersom prosessene har gått parallelt. Den 
private part kan forplikte seg før plan er vedtatt, 
og dersom planen endres av kommunestyret etter 
dette tidspunkt, kan den private part eventuelt 
påberope seg bristende forutsetninger. Om den 
materielle kompetansen og forholdet til tredje
menn og allmennhetens interesser, vises for øvrig 
til merknadene til §§ x-1 og x-2 ovenfor. 

§ x-5 Klage og omgjøring 

Grunneier eller utbygger som er part i avtalen og 

andre med rettslig klageinteresse kan påklage avgjø

relse om utbyggingsavtale etter reglene i plan- og 

bygningsloven § 15. Det kan likevel ikke klages på 

forhold som det er adgang til å klage over i planved

tak. Klageinstansen kan stadfeste eller oppheve 

avgjørelse om utbyggingsavtale. 

For omgjøring av avgjørelse om utbyggingsav

tale gjelder reglene i §§ 11-8 og 12-5 så langt 

omgjøringsspørsmålet gjelder forhold som kommu

nen har gitt bestemmelser om i arealdel til kommu

neplan, områdeplan eller detaljplan. Andre endrin-

ger i utbyggingsavtaler følger reglene om statlig 

organs omgjøring av kommunale enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 35 andre til femte ledd. 

Merknader til § x-5: 
Ved vurderingen av spørsmålet om og eventuelt i 
hvilken utstrekning det bør være adgang til å 
påklage utbyggingsavtaler, finner utvalget det 
hensiktsmessig innledningsvis å vise til den gene
relle gjennomgangen av gjeldende rett under pkt. 
9.4.2 ovenfor, særlig teorien om at utbyggingsav
talen (i snever forstand) på en og samme tid, men 
overfor ulike rettssubjekter kanskje bør vurderes 
både som en privatrettslig avtale og som et offent
ligrettslig vedtak – med den betydning det har for 
retten til å klage. I forhold til den private part 
(grunneier eller utbygger) synes det reelt sett i 
utgangspunktet å være mindre grunn til å statu-
ere klagerett: Avtalene bygger i prinsippet på den
nes frivillige samtykke, og det settes samtidig lov
bestemte rammer for avtalenes innhold og krav til 
saksbehandlingen som er ment å skulle sikre 
både parten og andre mot myndighetsmisbruk. 
Utvalget mener likevel det er vanskelig i disse til-
feller fullt ut å avskjære den klageinteressen som 
private i alminnelighet har i tilfeller hvor det 
offentlige (uansett grunnlag) utnytter sin posisjon 
til å «pålegge» private forpliktelser og regulere 
deres rettigheter. Det kan ikke ses bort fra at de 
private parter under forhandlingene i enkelte til-
feller fortsatt vil kunne føle et sterkt press fra 
kommunen for å få medkontrahenten til å «sam
tykke» i vidtrekkende infrastrukturforpliktelser. I 
slike tilfeller mener utvalget det ikke vil være til
fredsstillende kun å henvise den private part til 
eventuelt å søke domstolenes hjelp til å få kjent 
avtalen ugyldig i etterhånd. 

For de som ikke er parter i avtalen, allmennhe-
ten/tredjemann som for eksempel naboer, velfor
eninger og andre med særlig interesse for utvik
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lingen av området, vil situasjonen være annerle
des. De har et særskilt behov for innsyn og for å 
kunne påvirke prosessen, noe som er søkt ivare
tatt gjennom forslaget til saksbehandlingsregler. 
Dette vil antakelig gjøre det mindre attraktivt å 
prøve seg på omgåelser av de forbud og skranker 
som nedfelles i loven og som følger av alminne
lige prinsipper for god og forsvarlig saksbehand
ling. De samme hensyn tilsier imidlertid også at 
tredjemann og allmennheten for øvrig må ha 
anledning til å påklage utbyggingsavtalen når 
denne er ferdig fremforhandlet – i den grad de i 
det enkelte tilfellet kan sies å ha «rettslig klagein
teresse», jf. den alminnelige klageregelen i for
valtningsloven § 28 første ledd. 

I lys av ovennevnte, regulerer § x-5 første ledd 
klageadgangen både til den private part (grunn
eier eller utbygger) og andre med rettslig klagein
teresse. Det er «avgjørelse om utbyggingsavtale» 
som kan påklages. Med dette henvises til den 
delen av avtaleforholdet som knytter seg til kom
munens avgjørelser og handlemåte: Det er spørs
målet om kommunen ved sin endelige avgjørelse 
(«vedtagelse» av utbyggingsavtalen) har holdt seg 
innenfor de materielle beskrankninger for hva det 
kan inngås avtale om som kan påklages. At de 
foreskrevne saksbehandlingsregler og prinsipper 
ikke er fulgt forut for og i forbindelse med vedta
gelsen, kan også brukes som klagegrunn. Den 
private parts vurderinger og avgjørelser mht. om 
og eventuelt i hvilken utstrekning han vil inngå 
utbyggingsavtalen med kommunen, kan ikke 
påklages. Det kan heller ikke klages over kommu
nens avgjørelse om at den ikke ønsker å inngå en 
utbyggingsavtale. 

Klageinstansens alminnelige kompetanse 
framgår for øvrig av for valtningsloven § 34, men i 
og med at det her er tale om avgjørelse om en 
avtale, bør klageorganets kompetanse være noe 
snevrere. Hensynet til det kommunale selvstyret 
og forholdet til den kommunale økonomi tilsier 
således at departementet (fylkesmannen) som 
klageinstans ikke uten videre skal kunne bevirke 
en avtale med et nytt innhold som binder kommu
nen. Det samme gjelder i forhold til den private 
part – klageinstansen bør for eksempel ikke ensi
dig kunne gjøre endringer som i realiteten øker 
eller skjerper utbyggers eller grunneierens plik
ter som fra før i prinsippet hviler på dennes sam
tykke. I praksis innebærer dette at departementet 
(fylkesmannen) vil stå overfor valget mellom å 
oppheve kommunens avgjørelse om utbyggings
avtale eller å stadfeste den. Alternativet «selv 
treffe nytt vedtak i saken», jf. for valtningsloven 

§ 34 siste ledd, er ikke aktuelt i denne sammen
heng. 

De alminnelige reglene i forvaltningsloven 
kap. VI om klagens innhold, klagefrister med mer 
vil for øvrig gjelde tilsvarende. 

For et stykke på vei å unngå problemet med 
«dobbeltbehandling» av samme klagegrunner, 
foreslås klageadgangen begrenset til de delene av 
utbyggingsavtalen som inneholder noe mer enn 
det kommunen har truffet vedtak om i forbindelse 
med planbehandling, jf. første ledd andre punk-
tum. Det er således avtalens «merverdi/merinn-
hold» i forhold til gjeldende plan, som i hovedsak 
kan påklages med hjemmel i § x-5, for eksempel 
avtalevilkår som går ut på at utbygger helt eller 
delvis skal bekoste en ny barnehage eller skole. 
Avtalevilkår som følger av plan, og som kan påkla
ges etter reglene for planer, kan derimot ikke 
påklages etter § x-5. 

Begrensningen i adgangen til å påklage utbyg
gingsavtaler i § x-5 første ledd andre punktum, 
innebærer altså ingen innskrenking av parters 
eller andre med rettslig klageinteresses mulighe
ter til å få overprøvd kommunens avgjørelser om 
utnyttelsen av et område. For at begrensningen 
skal komme til anvendelse ved utbyggingsavtaler, 
forutsetter således første ledd andre punktum at 
det foreligger et planvedtak med det samme eller 
tilsvarende materielle innhold som utbyggingsav
talen, og som parter og andre med rettslig klage
interesse kan påklage etter reglene for planbe
handling. Begrensningen i første ledd andre 
punktum er – som nevnt – foreslått utelukkende 
for å unngå unødig dobbeltbehandling av samme 
klagegrunner. 

I andre ledd foreslås omgjøringsadgangen 
regulert på samme måte som adgangen til å endre 
en områdeplan eller en detaljplan, jf. Planlovutval
gets forslag til ny §§ 11-8 og 12-5. Rettsposisjoner 
som den private part har oppnådd i utbyggingsav
talen utover planvedtaket og det som følger av 
reglene om vilkår/bestemmelser til plan, følger 
imidlertid reglene i forvaltningsloven § 35 andre 
til femte ledd om statlig organs adgang til å opp
heve ugyldige kommunale enkeltvedtak. Det er 
m.a.o. en snevrere adgang for omgjøring av avta
lens «mer verdi», se de generelle motiver pkt. 
9.4.2, enn for planvedtakene som ligger til grunn 
for den. Kommunen selv gis for øvrig ikke anled
ning til ensidig å omgjøre en utbyggingsavtale 
som bygger på kompetansegrunnlaget i § x-2 
andre ledd. 

I relasjon til de offentligrettslige regler og 
planvedtakene har planmyndigheten den samme 
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endrings- og omgjøringsadgang for planvedta
kene uavhengig av om det er inngått utbyggings
avtale eller ikke. Beroende på det samlede inn-
hold i den enkelte avtale, kan det imidlertid fore
ligge privatrettslige skranker som – om de 
overtres i forbindelse med planendringen – kan 
lede til misligholdsbeføyelser, herunder f.eks. 
erstatning. 

I tilfeller der en anmodning om omgjøring 
knytter seg til ulike deler av en avtale, kan 
bestemmelsene i § x-5 andre ledd gi anvisning på 
to forskjellige saksbehandlingssystemer. Det vil 
være tilfelle for eksempel når et av avtalevilkårene 
som begjæres omgjort knytter seg til kompetan
sen i § x-2 første ledd, og andre vilkår som begjæ
res omgjort knytter seg til kompetansen i § x-2 
andre ledd. I slike tilfeller mener utvalget det er 
mest hensiktsmessig at man avventer prosessen 
for omgjøring av de deler av avtalen som knytter 
seg til kommunens «planvilkårskompetanse» 
(dvs. § x-2 første ledd) slik at omgjøringsspørsmål 
som skal avgjøres av fylkesmannen (dvs. deler av 
avtalen som knytter seg til § x-2 andre ledd) 
behandles først. 

Dersom ett av flere klagegrunnlag/omgjø-
ringsgrunnlag fører fram, f.eks. slik at ett vilkår i 
avtalen oppheves, oppheves for øvrig hele avtalen. 
Kommunen og den eller de private parter må der
etter begynne avtaleprosessen på nytt, jf. § x-4, 
dersom avtale fortsatt ønskes inngått. 

Bortfall av avtale kan også føre til behov for 
endring av kommunens generelle plangrunnlag 
for området. Slik endring følger de alminnelige 
regler om endring av plan. 

[Forslaget inneholder ikke utkast til overgangsbe
stemmelser. Dette mener utvalget at Kommunal
og regionaldepartementet eventuelt bør vurdere 
nærmere på et senere tidspunkt dersom det blir 
aktuelt å følge opp utvalgets innstilling med lov
forslag til Stortinget. Departementet vil da ha 
bedre oversikt over den aktuelle rettslige og fak
tiske situasjon som forslaget til regler om utbyg
gingsavtaler må ses i sammenheng med.] 

9.10	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

9.10.1 Økonomiske konsekvenser 

Bruk av utbyggingsavtaler har økonomiske kon
sekvenser for det offentlige, i første rekke kom
muner, og for private, direkte for utbyggere 
(entreprenører), men også indirekte for boligkjø

pere, kjøpere av næringsbygg og grunneiere. Det 
foreligger lite pålitelig statistikk over økonomisk 
volum av utbyggingsavtaler i Norge til nå. Avta
lene påvirker partene i avtalen økonomisk gjen
nom flere ulike elementer som opptrer samtidig 
og med ulike fortegn for partene. Netto økono
misk effekt av avtalen for partene vil også variere 
fra avtale til avtale, både med hensyn til volum og 
fortegn. Det innebærer også at de økonomiske 
konsekvenser for tredjemann, for eksempel kjø
pere av bolig eller næringsbygg, er usikre. De 
økonomiske konsekvenser for det offentlige og 
de private kan dermed ikke tallfestes. De ulike 
økonomiske effekter kan likevel beskrives. 

Det bør skilles mellom avtaler som inngås i 
kommuner med henholdsvis stort og lite utbyg
gingspress. Avtaler i presskommuner (for eksem
pel byer og bynære kommuner) pålegger ofte den 
private å bidra til etablering av offentlige tilbud. 
Det er slike avtaler lovforslaget primært tar sikte 
på å regulere. I kommuner som har problemer 
med fraflytting og skjev befolkningssammenset
ning er det ikke uvanlig at kommunen bidrar med 
rimelig tomtegrunn, og dekker infrastrukturkost
nader over skatteseddelen som kunne vært pålagt 
utbygger, for å stimulere til gunstig befolknings
vekst. 

Det er viktig å være oppmerksom på at omfan
get av eventuelle konsekvenser vil være avhengig 
av i hvor stor grad lovfestingen fører til særlig 
annen bruk av eller innhold i utbyggingsavtaler 
enn det som praktiseres i dag. 

Virkning for byggemarkedet 

Hvis man tar utgangspunkt i den formen for 
utbyggingsavtaler man har obser vert i kommuner 
med stort ubyggingspress, kan noen virkninger 
beskrives. I forhold til en situasjon hvor utbyg
ging av bolig- og næringsfelt bestemmes av kom
muneplan og reguleringsplan supplert med rek
kefølgebestemmelser alene (med Planlovutval
gets forslag; kommuneplan, områdeplan og 
detaljplan), kan en supplerende utbyggingsavtale 
mellom utbygger og kommune påvirke tempo og 
forutberegnelighet i en utbygging. De utbyg
gingsavtaler som er observert i markedet i Norge 
(og i andre land) innebærer en forsering av fram
drift og en mer forpliktende plan for infrastruk
turutbygging. Forsering skjer da ved at utbygger 
bidrar til en raskere infrastrukturutbygging enn 
de offentlige budsjetter ellers tillater. 

Høyere kostnader forbundet med utbygging i 
pressområder vil isolert sett redusere utbyggings



177 NOU 2003: 24 

Mer effektiv bygningslovgivning Kapittel 9 

tempo og byggevolum. Noe av det tapte byggevo
lumet vil kunne kompenseres ved at bygging for
skyves til områder hvor presset på infrastruktu
ren, og dermed kostnadene, er mindre. 

Den totale effekten på byggemarkedet av Byg
ningslovutvalgets forslag er ikke lett å estimere, 
men vil blant annet avhenge av kostnadsdelingen 
mellom partene og betalingsvilligheten og prisfor
ventningene hos aktørene som er involvert. Som 
det pekes på her, vil økte kostnader for utbygger 
redusere nybyggingen, mens økt forutberegnelig
het vil redusere utbyggers kostnader og øke 
nybyggingen. Samtidig vil muligheter for overvel
ting av kostnader fra kommune over på utbygger 
bidra til at kommuner tilrettelegger nye utbyg
gingsområder i et høyere tempo, noe som kan øke 
nybyggingen. Dersom tomtetilgangen reduseres 
som følge av at grunneiere ikke vil delta i kost
nadsdelingen, vil nybyggingen reduseres. 

Virkninger for utbygger 

En privat utbygger vil ha et økonomisk motiv hvor 
investeringsbeslutninger bestemmes av for ven
tede kostnader og inntekter. Kostnadene er sam
mensatte, og plikter og rettigheter som følger av 
en utbyggingsavtale vil bare kunne påvirke deler 
av slike. For utbygger vil økt forutberegnelighet 
og tempo i en utbygging innebære redusert risi
kopremie og reduserte rentekostnader. Tidsinter
vallet fra kostnader påløper til økonomisk oppgjør 
skjer, går ned. Prisen utbygger betaler for økt 
tempo og forutberegnelighet i utbyggingen gjen
nom bidrag til etablering av infrastruktur, vil på 
den annen side øke prosjektkostnadene. Hvorvidt 
avtalene øker eller reduserer prosjektkostnadene 
avhenger av forholdet mellom utbyggerbidraget 
til infrastruktur og besparelser som nevnt. 

Etter lovforslaget kan avgjørelse om utbyg
gingsavtale påklages med risiko for at klagebe
handlingen medfører forsinket igangsetting av 
prosjektet og påfølgende økte kostnader. Utvalget 
antar imidlertid at antallet klager vil bli begrenset. 

Virkninger for boligkjøpere 

Et hovedspørsmål er om boligprisene vil øke. Det 
er vanlig å anta at nyboligprisene i et område i 
hovedsak vil følge prisene på tilsvarende brukte 
boliger, og at boligkjøpere gjerne betaler noe mer 
for nyboliger, men at de ikke aksepterer store 
prisdifferanser mellom nytt og brukt. Dette skulle 
tilsi at utbygger bare i begrenset grad kan velte 
kostnader over på kjøpere av nyboliger. Imidlertid 

vil et marked med lite tilbud og høy etterspørsel 
kunne akseptere prispåslag. Dersom Bygnings
lovutvalgets forslag i tillegg gir redusert nybyg
ging vil dette påvirke det totale tilbudet av boliger, 
og dermed øke boligprisene. Prisene for bruktbo
liger vil også øke, slik at virkningen for boligkjø
per vil være størst for nye kjøpere i markedet. 
Dersom prisene på boliger øker vil merkostnaden 
være en verdi som tilligger boligen, også ved 
eventuelt videresalg, og ikke et prispåslag som 
må dekkes av førstekjøper av nybolig alene. 

Virkninger for kommuner og stat 

Utbyggingsavtaler som innebærer utbygging av 
infrastruktur ut over det som ligger inne i kom
munens planer (kommuneplan, økonomiplan og 
budsjett) innebærer økte utgifter for kommunene. 
Dersom avtalen inneholder krav til bidrag fra 
utbygger til infrastrukturutbygginger, vil slike 
kunne dekke deler av de økte utgiftene. 

For kommunene innebærer bruk av utbyg
gingsavtaler behov for prosess- og forhandler
kompetanse. Arbeid med utbyggingsavtaler kom-
mer i tillegg til kommunenes øvrige arbeid med 
planer. Utbyggingsavtaler vil gi administrative 
kostnader for kommunene. Dersom lovfesting 
fører til økt bruk av utbyggingsavtaler, må de 
administrative kostnader for kommunene også 
antas å øke. 

For staten antas de økonomiske konsekven
sene i første rekke å ha sammenheng med aktivi
tetsendringer som følge av utbyggingsavtaler, og 
da i form av skatte- og avgiftsinntekter. Det ses 
bort fra tilfeller hvor staten selv er part i avtalen. 
Dersom bruk av utbyggingsavtaler gir en aktivi
tetsøkning, vil statens inntekter normalt øke. Sta
tens kostnader kan øke helt marginalt som følge 
av klagesaksbehandling. Statens utgifter for øvrig 
påvirkes ikke. Det legges her til grunn at staten 
ikke går inn med kompenserende ordninger for 
noen av de øvrige parter. 

Fordelingsvirkninger 

Tilbudet av boliger antas på mellomlang og lang 
sikt å være relativt følsom for prisendringer i mar
kedet. I en studie gjort ved NTNU (Borge, Falch 
og Rattsø 2002) brukes en priselastisitet på til
budssiden med tallverdi mellom 2 og 3. Etterspør
selen antas på den annen side, i samme studie, å 
være langt mindre følsom for prisendringer. En 
prisøkning må ut fra dette antas å ha langt større 
betydning for tilbudet av boliger enn for etterspør
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selen etter boliger. For en utbygger, som normalt 
kjøper tomt av grunneier, innebærer dette at den 
økonomiske effekt av utbyggingsavtalen (netto) i 
relativt stor grad kan veltes over på boligkjøper. 
Dersom utbyggingsavtalen gir økte prosjektkost
nader med uendret fortjenestemargin for utbyg
ger, vil avtalen gi økt pris for boligkjøper. Dersom 
utbygger i stedet søker å velte nevnte kostnader 
over på grunneier ved kjøp av tomt, er det fare for 
at grunneier vil avstå fra eller utsette et salg i 
påvente av en bedre pris. 

For utbyggere som allerede har investert i 
tomt uten hensyn til eventuelle bidrag gjennom 
utbyggingsavtale, vil muligheten for å dele kostna
dene med grunneier være avskåret. Dette vil 
kunne gi kortsiktige effekter med redusert bolig
bygging i påvente av bedre lønnsomhet. Langsik
tig virkning av lovforslaget antas likevel å være at 
prisene i tomtemarkedet vil påvirkes av at utbyg
ger i sine investeringskalkyler legger inn for ven
tede kostnader til infrastruktur. 

Tomte- og utbyggermarkedet i pressområder 
er kjennetegnet ved stor grad av profesjonalise
ring dominert av større boligutviklere og entre
prenører. Det er ikke uvanlig at kjøpsavtaler for 
tomter har bestemmelser som sier noe om regule
ringsforutsetninger og deling av økonomisk 
risiko mellom selger og kjøper, spesielt for større 
prosjekter. Mye taler for at langtidseffekter av lov
forslaget vil være at forhold knyttet til utbyggings
avtale søkes avklart før eventuelle tomteerver v. 
Dette tilsier en større over velting av kostnadene 
ved redusert tomtepris. 

Planlovutvalgets og Bygningslovutvalgets forslag 

Ettersom Planlovutvalget og Bygningslovutvalget 
har to forskjellige forslag, er det naturlig å foreta 
en viss sammenligning av konsekvensene av 
begge forslagene. 

Planlovutvalget foreslår en klar begrensning i 
dagens praksis når det gjelder hvilke økonomiske 
bidrag til infrastruktur som lovlig kan avtales mel
lom kommune og utbygger. Sosial infrastruktur 

vil, med Planlovutvalgets forslag, fullt ut og alltid 
måtte belastes og tilpasses de kommunale bud
sjetter. Kommunene vil uansett kunne benytte 
rekkefølgebestemmelser eller muligheten til å 
avvise/nekte å fremme reguleringsforslag hvor 
det økonomiske grunnlaget for gjennomføring fra 
kommunens side er mangelfullt. Man må anta at 
dette innebærer at gjennomføring av utbyggings
planer i enkelte tilfeller vil måtte utsettes i forhold 
til en løsning med samfinansiering mellom det 
offentlige og utbygger dersom kompenserende 
tiltak ikke settes inn. For utbygger vil slik utset
telse kunne innebære økt risikopremie og økte 
rentekostnader. Bygningslovutvalgets forslag 
inneholder også klare juridiske begrensninger, 
men er mer moderat og fleksibelt. Dette gir tilsva
rende mindre konsekvenser for kommuner og 
private. 

9.10.2 Administrative konsekvenser 

Det antas som nevnt å bli behov for prosess- og 
forhandlerkompetanse ved inngåelse av utbyg
gingsavtaler, så vel hos den private som i kommu
nen. Dette medfører primært økonomiske konse
kvenser i form av administrative kostnader, og er 
berørt ovenfor. For de kommuner og private som i 
dag inngår utbyggingsavtaler vil lovfestingen ikke 
antas å innebære store endringer i ressursbru
ken. 

I lovforslaget er det inntatt krav til saksbe
handling, offentlighet, og regler om klage og 
omgjøring. Oppstart av forhandlinger, fremfor
handlet avtale og inngått utbyggingsavtale skal 
kunngjøres, men i den utstrekning prosessen 
skjer parallelt med utarbeidelse av plan vil disse 
kunngjøringene kunne skje samlet. Det blir såle
des ikke større administrative (eller økonomiske) 
konsekvenser forbundet med dette. 

Kommunens avgjørelse om utbyggingsavtale 
kan etter lovforslaget påklages til fylkesmannen. 
For kommunen og fylkesmannen vil formaliserin
gen av klagesaksbehandlingen kunne medføre 
noe merarbeid. 
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Vedlegg 1 

Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse 

Raadhuus AS håper denne analysen vil gi Byg
ningslovutvalget vesentlig input i det pågående 
arbeidet med bygningslovgivningen. 

L ysaker 14. mars 2002 

1	 Innledende kommentarer 

1.1 Bakgrunn 

Investeringene i bygg- og anleggssektoren i 
Norge utgjør årlig i størrelsesorden 115 mrd. pr. 
år. Bygg- og anleggsektoren er derfor av stor sam
funnsmessig betydning. For blant annet å sikre at 
den offentlige behandlingen av aktuelle byggesa
ker skjer på en mest mulig effektiv måte, har 
Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnt 
et nytt utvalg, Bygningslovutvalget. 

Bygningslovutvalget skal gjennomføre en total 
gjennomgang av bygningslovgivningen, og vur
dere hvilke deler av lovgivningen som fungerer på 
en bra måte, samt hva som eventuelt kan endres i 
lovgivningen/forskriftene for å effektivisere pro
sessen ved byggesaksbehandlingen. 

Lovutvalget har blant annet til oppgave å utar
beide to utredninger (NOU-er), der man skal 
belyse forholdet mellom kommunene og utbyg
gere i byggesaker. Bygningslovutvalget besluttet i 
denne forbindelsen å gjennomføre en faktaunder
søkelse, som dels skulle gi en korrekt beskrivelse 
av situasjonen i kommunene i dag, og dels kart-
legge hvilke endringer i dagens regelverk som 
eventuelt kunne bidra til å forbedre og effektivi
sere byggesaksbehandlingen i fremtiden. 

1.2 Problemstilling 

For å gi Bygningslovutvalget et best mulig under-
lag i sitt videre arbeide med utarbeidelse av de to 
forestående utredningene, har det i analysen vært 
vesentlig å gi en korrekt beskrivelse av status 
mht. byggesaksbehandlingen i kommune-Norge 
(nåsituasjonen). Videre har det vært sentralt å 
kartlegge hva som eventuelt kan forbedres i plan
og bygningsloven for å tilrettelegge for en mer 
effektiv saksbehandling i kommunene. Analysen 

er temavis inndelt i ulike seksjoner, og berører 
totalt følgende tematikk: 
1.	 Volum av ulike byggesaker/ressurser på byg

gesaksbehandling 
2.	 Bruk av forhåndskonferanse 
3.	 Dispensasjoner 
4.	 Omfanget av og virkemiddel mot ulovlige tiltak 
5.	 Saksbehandlingstid 
6.	 Klagesaker 
7.	 Gjennomføring av tilsyn 
8.	 Vedtekter til plan- og bygningsloven 
9.	 Retningslinjer for estetiske retningslinjer 
10. Tilgjengelighet for bevegelses- og oriente

ringshemmede 
11. Miljøkrav 
12. Utbyggingsavtaler – refusjon 
13. Informasjon og veiledning 
14. Unntak fra behandling 
15. Pålegg i forhold til eksisterende bebyggelse 

Spørreskjemaet som er benyttet i datainnsamlin
gen ligger vedlagt bakerst i analysen. 

1.3 Metode/utvalg 

Målsettingen med analysen har vært å kvantifi
sere sentrale nøkkeltall fra ansvarlige for bygge
saksbehandlingen i kommunene, samt gi Byg
ningslovutvalget en operativ beslutningsstøtte for 
å komme frem til hvilke forbedringsområder som 
kan gjennomføres for å effektivisere byggesaks
behandlingen. 

Analysen er gjennomført som en kvantitativ 
postal undersøkelse rettet mot alle landets 434 kom
muner. Utsendelse av spørreskjema og informa
sjonsunderlag om selve analysen ble foretatt i uke 4 
i 2003, og svarfrist var satt til onsdag 5. februar. 
Etter en evaluering av svarfrekvensen ved utløpt 
svarfrist, besluttet Bygningslovutvalget å gjennom
føre en purrerunde mot kommuner med mer enn 
10 000 innbyggere. Dette resulterte i at svarfre
kvensen fra antall kommuner økte fra 41% til 50%. I 
tabellene på neste side viser vi hvordan svarfre
kvensen fra landets kommuner er i undersøkelsen. 

Som det framgår av tabellene 1.1, 1.2, og 1.3 er 
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Tabell: 1.1 Svar fordelt fylkesvis	 Tabell: 1.3 Svar fordelt etter dekning i antall inn
byggere 

ikke andel 

Svar svar svar sum svar ikke svar 

Østfold 11 7 61 % 18	 Over 50 000 innbyggere* 1 472 317 0 

Akerhus 11 11 50 % 22	 20–50 000 innbyggere 730 660 242 198 
Oslo 1 0 100 % 1	 10–19 999 innbyggere 468 538 350 274 
Hedmark 11 11 50 % 22	 5–9999 innbyggere 277 656 369 785 
Oppland 11 15 42 % 26	 under 5000 innbyggere 301 248 311 425 
Buskerud 11 10 52 % 21	 3 250 419 1 273 682 
Vestfold	 5 9 36 % 14 
Telemark 11 7 61 % 18	 svar ikke svar 

Aust-Agder 9 6 60 % 15 Over 50 000 innbyggere* 100,0% 0,0% 
Vest-Agder 8 7 53 % 15 20–50 000 innbyggere 75,1% 24,9% 
Rogaland 16 11 59 % 27 10–19 999 innbyggere 57,2% 42,8% 
Hordaland 13 20 39 % 33 5–9999 innbyggere 42,9% 57,1% 
Sogn- og Fjordane 14 12 54 % 26	 under 5000 innbyggere 49,2% 50,8% 
Møre- og Romsdal 19 19 50 % 38 Sum svar 71,8% 28,2%
Sør-Trøndelag 13 12 52 % 25 
Nord-Trøndelag 9 15 38 % 24 
Nordland 23 22 51 % 45 den aktuelle kommunen, er 70,6% av landets 
Troms 11 14 44 % 25 befolkning representert i dataunderlaget. 
Finnmark 10 9 53 % 19 

Sum Norge* 217 217 50 % 434 1.4 Statistisk holdbarhet: 
*	 1 kommune mottatt svar fra etter endelig deadline En svarprosent på 50% (216 svar) i forhold til total

populasjonen (434 kommuner) fører til at resulta
tene i undersøkelsen totalt sett, gir en god statis

denne undersøkelsen gjennomført med et totalut- tisk holdbarhet. Fordelingen på de ulike innbyg
valg på 217 kommuner – eller nøyaktig 50% av alle gerkategoriene, gir oss isolert sett for små utvalg 
landets kommuner. Ser vi på hvordan svarfre- til at resultatene skal kunne bestå ulike statistiske 
kvensene fordeler seg på kommunestørrelser, er tester. Små utvalg fører til større muligheter for 
undersøkelsen andelsmessig overrepresentert på tilfeldige utslag som en følge av at respondenten 
kommuner over 10 000 innbyggere og større, og har misforstått spørsmålet eller svarer på et spørs
underrepresentert i kommuner med mindre enn mål han/hun egentlig ikke har noen oppfatning 
10 000 innbyggere. Omgjort til antall innbyggere, om. Reliabiliteten og validiteten i undersøkelsen 
dekker de 217 kommunene i sum 3,2 millioner anses imidlertid som meget god. Vår vurdering av 
innbyggere – eller snaue 72% av landets befolk- undersøkelsen er at respondentene gjennomgå
ning. Svar fra 1 kommune ble mottatt etter ende- ende har forstått spørsmålene (reliabilitet) og at 
lig deadline for oppstart av statistisk analyse, og resultatene av spørsmålene er av høy relevans i 
er følgelig ikke inkludert i analysen. Fratrukket forhold til oppdragsgivers problemstilling og 

kommunen selv (validitet). Til tross for et omfat-
Tabell: 1.2 Svar fordelt etter kommunestørrelse tende spørreskjema, er frafallet på de ulike spørs

ikke målene lite. 
svar svar andel totalt 

Over 50 000 innbyggere* 11 0 100% 11


20–50 000 innbyggere 24 8 75% 32 
1.5 Definisjoner:


10–19 999 innbyggere 33 24 58% 57 Prosent fordelingene som er vist i analysen, viser

andelen kommuner som har avgitt svar i de ulike

5–9999 innbyggere 39 52 43% 91 
kategoriene. I de grafene/tabellene hvor vi har

under 5000 innbyggere 110 133 45% 243 beregnet et gjennomsnittstall (i antall eller %), er 
Sum 217 217 50% 434 antall byggesaker pr. kommune lagt til grunn for 
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beregningen. Denne beregningen tar dermed 
hensyn til kommunens størrelse, målt i antall byg
gesaker. 

kommune pr. år. Det dispenseres i hovedsak 
fra plan (86%). 42% av kommunene mener at 
antall dispensasjoner er for stort og 25% mener 
at antallet dispensasjoner er økende. 

1.6 Sammendrag	 – Det rapporteres i gjennomsnitt 10 ulovlige til
–	 Landets kommuner behandler i gjennomsnitt 

112 meldingssaker, 50 enkle tiltak, 95 ett-trinns 
søknader, 45 rammetillatelser, 54 igangset
tingstillatelser, 47 brukstillatelser og 64 ferdig
attester pr. år. Summen av antall meldings
saker, enkle tiltak, ett-trinns søknader og ram
metillatelser er i gjennomsnitt 315 pr. 
kommune. Dette tallet er benyttet videre i ana
lysen under begrepet antall byggesaker. 

tak pr. kommune pr. år. Dette tilsvarer 3,2% av 
alle byggesakene. Kommunenes anslag over 
totale antall ulovlige tiltak (i forbindelse med 
søknadspliktige byggesaker) er i gjennomsnitt 
74 saker pr. kommune. Dette representerer 
23% av antall byggesaker. 76% av ulovlige tiltak 
som rapporteres, følges opp. «Følger opp hen
vendelser fra andre» er det flest kommuner 
benytter for å avdekke ulovlige tiltak. Dersom 

–	 Landets kommuner har i gjennomsnitt 2,9 års
verk på behandling av byggesaker. Kom
munene over 50.000 innbyggere har i gjennom
snitt 24,8 årsverk, mens kommunene under 
5000 innbyggere i gjennomsnitt har 0,8 års
verk. 61% av de som jobber med byggesaksbe
handlingen er ingeniører. 

pålegg ikke følges opp, er advarsel/tilbake-
trekking av ansvarsrett det virkemiddelet som 
benyttes av flest kommuner (53%). Tvangs
mulkt er langt mer vanlig blant de store enn 
blant de små kommunene. 56% av kommunene 
mener at regelverket knyttet til ulovlige tiltak 
er forståelig og enkelt å praktisere. 

–	 Landets kommuner behandler i gjennomsnitt 
59 meldingssaker, 29 enkle tiltak, 42 ett-trinns 
søknader, 11 rammetillatelser, 18 igangset
tingstillatelser, 18 brukstillatelser og 26 ferdig
attester pr. årsverk. De største kommunene 
behandler færrest saker pr. årsverk. 

–	 59% av landets kommuner mener at de vil greie 
å overholde de foreslåtte fristene på saksbe
handling. Det er enkle tiltak og klagesaker til 
Fylkesmannen som vil by på de største utford
ringene i forhold til de foreslåtte fristene. Res
sursmangel og krav om politisk behandling er 

–	 91% av kommunene behandler landbrukstiltak 
og undersjøiske tiltak. Kommunene som 
behandler denne type tiltak, behandler i gjen
nomsnitt 11 landbrukstiltak og 1 undersjøisk 
tiltak pr. år. 

hovedårsaken til at fristene ikke vil overholdes. 
–	 I 68% av landets kommuner er alle klagesaker 

gjenstand for politisk behandling. 81% har kun 
skriftlig saksbehandling i klagebehandlingen. 
Bare 3% av landets kommuner benytter 

–	 Det avholdes i gjennomsnitt forhåndskonferan
ser etter plbl. §93a i 12% av byggesakene. Fra 
kommunen er det mest vanlig at saksbehand
ler møter. Når det gjelder hvem som møter fra 
tiltakshavers side, svarer 85% av kommunene 
at ansvarlig søker vanligvis møter og 91% at til
takshaver vanligvis møter. Tolkningen av dette 
er enten at ansvarlig søker og tiltakshaver 
møter sammen eller at det er like vanlig at til
takshaver møter som at ansvarlig søker møter. 

meklingsmøter. 
–	 Det gjennomføres tilsyn i 3,3% av sakene ved pro

sjektering og 5,0% ved utførelse. Det oppdages 
store feil i 33% av tilsynene ved prosjektering og 
i 38% av tilsynene ved utførelsen. 33% av til
synene krever omfattende oppfølging. 

–	 55% av landets kommuner har vedtekter til 
plan- og bygningslov. 86% av de som har ved
tekter benytter disse i praksis. 26% av kommu
nene mener at det vil skape problemer dersom 

–	 Kommunene mener at tiltakshaver har større 
nytte av forhåndskonferansen enn kommunen 
selv. Gjennomsnittskarakteren for opplevd nytte 
er 4,11 for tiltakshaver og 3,73 for kommunen 
(1=liten nytte og 5=stor nytte). Totalt foregår det 
en eller annen form for forhåndskontakt i 74% av 
sakene. Telefon, e-post er den vanligste formen 
for kontakt. Dette benyttes i 34% av sakene. Ufor
melle møter benyttes i 28% av sakene, mens for
håndskonferanser benyttes i 12% av sakene. 

lovhjemmel for egne vedtekter tas bort. Hoved
årsaken til at dette vil skape problemer, er at 
gamle planer må ajourføres/endres og dette vil 
ta tid. Uregulerte områder blir nevnt som et 
problemområde. I tillegg nevnes skilt/rekla-
mevedtekter av flere. 

–	 44% av kommunene har ingen retningslinjer for 
estetisk utforming. 22% har estetiske retnings
linjer med hjemmel i plbl §74.2, 20% har veiled
ningsmateriell for estetisk utforming og 13% har 

–	 Det gis dispensasjon i 17% av byggesakene. andre retningslinjer. 83% av kommunene svarer 
Dette er i gjennomsnitt 54 dispensasjoner pr. at retningslinjene er i bruk i praksis. 81% av 
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kommunene mener at retningslinjene for este

tisk utforming bør inngå som en del av planbe

stemmelsene. Hovedårsaken til dette er at det

gir bedre styring, lettere saksbehandling, og er

juridisk bindende. Videre tvinges aktørene til å

ta estetikk mer på alvor og det gir større forut

sigbarhet. Motforestillingene går på at dette

ikke er en reell juridisk binding, at det kan bli for

statisk og at estetikk kan være så mangt.


–	 69% av kommunene har utarbeidet skriftlig 
informasjonsmateriell om byggesaksbehand
ling til publikum og 53% av kommunene har fått 
veiledning om byggesaksbehandlingen fra Fyl
kesmannen. 

– Unntak fra behandling – 21% av kommunene 
mener at det er noen av tiltakene som er nevnt 
under SAK §7 som ikke burde vært unntatt. 
«Bygg under 15 m2», «ildsteder», «tilbakefø

–	 6% av kommunene har utarbeidet veilednings
materiell om tilgjengelighet for bevegelses- og 
orienteringshemmede. Av disse er det 56% som 
benytter dette i praksis. 73% av kommunene 
mener at nåværende regler i teknisk forskrift 
er hensiktsmessige i forhold til å sikre at til
gjengelighetskravene for bevegelses- og orien
teringshemmede blir oppfylt. 

ring av fasade» og «fylling/planering» er de til
takene som blir nevnt av flest. Det er bare 7% av 
kommunene som mener at det er tiltak som 
ikke er nevnt i SAK §7 som burde vært unntatt. 

– 11% av kommunene mener at det er noen av til
takene som er nevnt under SAK §6 som ikke 
burde vært unntatt. «Landbruksveier» er det 
tiltaket som nevnes av flest. Bare 3% mener at 

–	 49% av kommunene mener at miljømessige 
hensyn i bygg og anlegg er tilstrekkelig ivare
tatt etter dagens regler. Hele 45% har ingen 
mening om dette. Bare 7% av kommunene har 
veiledningsstoff for å ivareta miljøhensyn i pro
sjekteringen ut over det som følger av Bygg
herreforskriften. 

det er tiltak som ikke er nevnt under SAK §6 
som burde vært unntatt. 

–	 8% av kommunene mener at det er noen av til
takene som er nevnt under SAK §5 som ikke 
burde vært unntatt. «Landbruksveier» og 
«elektriske anlegg» blir nevnt. Ingen mener at 
det er tiltak som ikke er nevnt under SAK §5 

–	 41% av landets kommuner har inngått utbyg
gingsavtaler de siste 3 år. Omfanget av utbyg
gingsavtaler ligger for disse kommunene på 
8,6% av byggesakene. 

som burde vært unntatt. 
–	 62% av landets kommuner mener at nåværende 

regelverk gir kommunen tilstrekkelig hjem
mel for nødvendig pålegg for eksisterende 

–	 18% av kommunene har brukt refusjonsbe- bebyggelse. 
stemmelsene i plbl kapittel IX i løpet av de siste 
tre årene. 

Figur: 1.1 Antall meldingssaker + enkle tiltak +  ett-trinns søknader + rammetillatelser 
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Tabell: 1.4 Gjennomsnittlig antall saker pr. sakstype 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Meldingssaker 555,7 230,3 158,5 77,9 43,5 112,2 
Enkle tiltak 238,8 77,3 57,4 35,1 27,3 49,5 
Ett-trinns søknader 570,5 201,3 102,4 59,6 32,8 94,7 
Rammetillatelser 442,5 97,8 41,6 9,3 5,9 44,7 
Igangsettingstillatelser 432,1 107,5 65,8 18,2 11,7 53,8 
Brukstillatelser 228,6 116,1 64,3 31,1 10,2 46,5 
Ferdigattester 461,7 98,1 75,5 39,4 20,2 63,7 

2 Type byggesaker 

I kapittel 2 ser vi på antall byggesaker som kom
munen behandler pr. år. Følgende spørsmål ble 
stillt til kommunene: «Ca. hvor mange byggesa
ker behandler kommunen i gjennomsnitt pr. år? 
Vi ønsker at du noterer antall saker pr. sakstype» 

2.1 Antall byggesaker 

Figur: 1.1 viser summen av antall meldingssaker, 
antall enkle tiltak, antall ett-trinns søknader og 
antall rammetillatelser. I gjennomsnitt behandler 
landets kommuner 315 slike saker i sum pr. år. De 
største kommunene behandler i gjennomsnitt 1808 

saker, mens de minste kommunene i gjennomsnitt 
behandler 113 saker pr. år. Gjennomsnittstallene 
som fremkommer i denne grafen er benyttet videre 
i analysen for å beregne gjennomsnittstall, f.eks. 
gjennomsnittlig antall forhåndskonferanser og gjen
nomsnittlig antall dispensasjoner. Denne grafen 
viser i tillegg til gjennomsnittlig antall saker, forde
lingen innenfor de ulike innbyggerstørrelsene. Dvs. 
i kommuner med over 50.000 innbyggere er det 70% 
som behandler mer enn 1000 saker pr. år, mens 30% 
ligger i kategorien 500–999 saker pr. år. 

2.2 Gjennomsnittlig antall saker pr. sakstype 

Tabell: 1.4 viser gjennomsnittlig antall saker som 
behandles pr. sakstype pr. år. Totalt sett behandler 

Figur: 1.2 Antall årsverk på behandling av byggesaker 
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Figur: 1.3 Formell utdannelse på byggesaksbehandlere 

landets kommuner 112 meldingssaker, 50 enkle 
tiltak, 95 ett-trinns søknader, 45 rammetillatelser, 
54 igangsettingstillatelser, 47 brukstillatelser og 
64 ferdigattester pr. år. Tabell: 1.4 viser i tillegg til 
totalen, gjennomsnittlig antall saker som behand
les innenfor de ulike innbyggerstørrelsene. 

3	 Antall årsverk og formell utdannelse 
på byggesaksbehandlerne 

I kapittel 3 ser vi på antall årsverk som kommunen 
har på behandling av byggesaker og hvilken for
mell utdannelse disse har. Vi stilte følgende spørs
mål: «Anslagsvis hvor mange årsverk bruker 
kommunen til behandling av byggesaker, her-
under tilsyn, ulovlighets- og klagesaksbehandling, 
og hvilken formell utdannelse har de? Utelat i 
denne sammenheng f.eks. administrasjon, kontor
støtte og andre støttefunksjoner». 

3.1	 Antall årsverk på behandling av 
byggesaker 

Figur: 1.2 viser fordelingen av antall årsverk 
innenfor de ulike innbyggerkategoriene, samt 
gjennomsnittlig antall årsverk pr. innbyggerkate
gori og totalt. Det er i gjennomsnitt 2,9 årsverk pr. 
kommune på behandling av byggesaker. 11,7% av 
landets kommuner har over 5 årsverk, mens 8,9% 

har under 0,5 årsverk. Vi ser at blant kommunene 
med over 50.000 innbyggere er gjennomsnittlig 
antall årsverk på 24,8, mens de minste kommu
nene i gjennomsnitt har 0,8 årsverk. 

3.2	 Fordeling på formell utdannelse på 
byggesaksbehandlerne 

Figur: 1.3 viser fordelingen på byggesaksbehand
lernes formelle utdannelse. Vi ser at byggesaks
behandlingen domineres av personer med ingeni
ørbakgrunn. Hele 61% av de som jobber med 
behandling av byggesaker er utdannet ingeniør. 
Ser vi på de største kommunene, hvor vi har 
mange ansatte på byggesaksbehandling, har vi 
større innslag av andre utdannelsesbakgrunner. 
Innenfor disse kommunene er 15% siv.arkitekter 
og 13% jurister. 

4	 Antall saker pr. årsverk 

I kapittel 4 ser vi på antall årsverk mot antall byg
gesaker. Dvs. vi har dividert de ulike sakstypene 
med antall årsverk totalt for å få et mål på effekti
vitet i kommunene. Det er viktig å være klar over 
at i dette regnestykket ser vi ikke på kompleksite
ten til en sak. Vi inkluderer heller ikke omfanget 
av andre oppgaver som f.eks. tilsyn og klagesaks
behandling. 
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Figur: 1.4 Antall meldingssaker, ett-trinns søknader, enkle tiltak og rammetillatelser pr. årsverk 

nene behandler flest saker pr. årsverk. I gjennom-
4.1	 Antall meldingssaker, ett-trinns snitt behandler landets kommuner 59 meldings

søknader, enkle tiltak og saker, 29 enkle tiltak, 42 ett-trinns søknader og 11 
rammetillatelser pr. årsverk rammetillatelser pr. årsverk. På rammetillatelser 

Figur: 1.4 viser at de største kommunene behand- er det de største kommunene som behandler flest 
ler færrest saker pr. årsverk og de minste kommu- saker pr. årsverk. 

Figur: 1.5 Antall igangsettingstillatelser, brukstillatelser og ferdigattester pr. årsverk 
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Landbrukstiltak og undersjøiske tiltak 

4.2	 Antall igangsettingstillatelser, 
brukstillatelser og ferdigattester pr. 
årsverk 

Figur: 1.5 viser at landets kommuner i gjennom
snitt behandler 18 igangsettingstillatelser, 18 
brukstillatelser og 26 ferdigattester pr. årsverk. 
Det er de største kommunene som behandler fær
rest saker pr. årsverk, mens kommunene med 
10.000–19.999 innbyggere behandler flest saker 
pr. årsverk. 

5 Landbruk og undersjøiske tiltak 

I kapittel 5 behandler vi spørsmålene vedr. drifts
bygninger i landbruket og undersjøiske tiltak. Føl
gende spørsmål ble stilt: «Behandler kommunen 
saker som gjelder driftsbygninger i landbruket og 
undersjøiske tiltak?» De som svarte ja fikk i tillegg 
følgende 2 spørsmål. «Ca. hvor mange saker som 
gjelder landbrukstiltak og undersjøiske tiltak 
behandler kommunen i gjennomsnitt pr. år?» og 
«hva slags undersjøiske tiltak behandler kommu
nen?» 

5.1	 Landbrukstiltak og undersjøiske tiltak 

Figur: 1.6 viser at en stor andel av kommunene 

behandler landbrukstiltak og undersjøiske tiltak. 
Det er hele 91% av kommunene som svarer «ja» på 
at de behandler denne type saker. Det er imidler
tid langt flere kommuner som behandler land
brukstiltak enn som behandler undersjøiske til
tak. Blant de kommunene som behandler under
sjøiske tiltak er omfanget pr. år lite. I snitt 
behandler disse kommunene 1 undersjøisk tiltak 
pr. år. Gjennomsnittlig antall landbrukstiltak er 11 
pr. år blant de kommunene som svarer at de 
behandler denne type tiltak. 

5.2	 Hva slags undersjøiske tiltak behandles? 

Som nevnt tidligere, er omfanget av saker som 
gjelder undersjøiske tiltak i landets kommuner 
svært lite. Under beskrivelsen av hva slags tiltak 
kommunen behandler, er det følgende type tiltak 
som går igjen: 
– Moloer 
– Mudring 
– Vann- og kloakk 
– Kaier 

6 Forhåndskonferanser 

I kapittel 6 behandler vi spørsmålene vedr. for
håndskonferanser og annen forhåndskontakt. 
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Figur: 1.7 Omfanget av forhåndskonferanser 

Kapittel 6.1 og 6.2 viser resultatene av følgende 2 
spørsmål. «Vi ønsker at du i % av antall saker anslår 
omfanget av forhåndskonferanser etter plbl §93a» 
og «hvem møter i forhåndskonferanser?» 

6.1	 Omfanget av forhåndskonferanser etter 
plbl. §93a 

Figur:1.7 og tabell: 1.5 viser at 49,3% av landets 
kommuner har forhåndskonferanser i mindre enn 
10% av sakene. 47% har forhåndskonferanser i 10– 
49% av sakene, mens bare 3% har forhåndskonfe
ranser i over 50% av sakene. I gjennomsnitt har 
kommunene forhåndskonferanser i 12,3% av 
sakene. Dette tilsvarer 39 forhåndskonferanser pr. 
år. Det er små variasjoner i andelen forhåndskon
feranser i forhold til kommunestørrelsen. 

Tabell: 1.5 Forhåndskonferanser etter plbl § 93a 

6.2	 Hvem møter i forhåndskonferansene 

Figur: 1.8 viser hvem som vanligvis møter i for
håndskonferanser etter plbl. §93a. Her har de 
fleste kommunene satt flere kr yss, slik at sum-
men blir mer enn 100%. Hele 98% av kommunene 
svarer at saksbehandler møter i forhåndskonfe
ransen. Når det gjelder hvem som møter fra til
takshavers side, svarer 91% av kommunene at til
takshaver møter og 85% at ansvarlig søker møter. 
Dette betyr at de fleste kommuner har kr ysset av 
for både tiltakshaver og ansvarlig søker. Tolknin
gen av dette er enten at tiltakshaver og ansvarlig 
søker møter sammen eller at det er like vanlig at 
tiltakshaver møter som at ansvarlig søker møter. 

I kapittel 6.3 vises resultatene av følgende 
spørsmål. «Hvis du skal vurdere hvilken nytte 
kommunen har av forhåndskonferansen, hvilken 
karakter vil du da gi? Skala fra 1 til 5, hvor 1 = liten 

innbyggerkategori 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Totalt 

Under 10% av sakene 30,0 % 60,9 % 42,4 % 55,3 % 48,6 % 49,3 % 
10–49,99% av sakene 70,0 % 34,8 % 54,5 % 42,1 % 47,6 % 47,4 % 
Over 50% av sakene 0,0 % 4,3 % 3,0 % 2,6 % 3,8 % 3,3 % 
Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Gjennomsnitt 
I % av antall saker 

234 
12,9 % 

70 
11,6 % 

55 
15,4 % 

18 
9,8 % 

11 
9,7 % 

39 
12,3 % 
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Figur: 1.8 Hvem møter fra kommunen og fra tiltakshavers side i forhåndskonferanser 

nytte og 5 = stor nytte.» Tilsvarende spørsmål ble 
stilt i forhold til tiltakshavers nytte. 

6.3 Nytten av forhåndskonferansen 

Figur: 1.9 viser gjennomsnittskarakteren for antatt 
opplevd nytte av forhåndskonferanser for tiltaks
haver og for kommune. Kommunene mener at 
forhåndskonferansen er til større nytte for tiltaks
haver enn for kommunen selv. Totalt er gjennom

snittskarakteren for tiltakshavers nytte på 4,11, 
mens gjennomsnittskarakteren for kommunens 
nytte ligger på 3,73. De store kommunene gir høy
ere karakter i forhold til tiltakshavers nytte enn de 
små. Dette er naturlig da det er mer oversiktlig i 
en mindre kommune enn i en stor. Tabell: 1.6 og 
1.7 viser fordelingen på de ulike karakterene både 
i forhold til tiltakshavers og kommunens nytte av 
forhåndskonferanser. 

Figur: 1.9 Nytten av forhåndskonferanser 
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Tabell: 1.6 Nytte av forhåndskonferanser for kommunen 

innbyggerkategori Total 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Totalt 

1 = liten nytte 0,0 % 
2 0,0 % 
3 30,0 % 
4 50,0 % 
5 = stor nytte 20,0 % 

0,0 % 6,1 % 2,6 % 3,8 % 3,3 % 
12,5 % 9,1 % 7,9 % 7,5 % 8,1 % 

8,3 % 18,2 % 13,2 % 24,5 % 19,9 % 
58,3 % 48,5 % 55,3 % 46,2 % 49,8 % 
20,8 % 18,2 % 21,1 % 17,9 % 19,0 % 

Total	 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Gjennomsnitt	 3,90 3,88 3,64 3,84 3,67 3,73 

Tabell: 1.7 Nytte av forhåndskonferanser for tiltakshaver 

innbyggerkategori Total 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

 innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

1 = liten nytte 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 1,5 % 
2 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,5 % 
3 0,0 % 8,3 % 12,5 % 7,9 % 18,6 % 13,6 % 
4 50,0 % 45,8 % 43,8 % 60,5 % 52,9 % 51,9 % 
5 = stor nytte 50,0 % 41,7 % 43,8 % 31,6 % 23,5 % 31,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Gjennomsnitt 4,50 4,25 4,31 4,24 3,92 4,11 

6.4	 Hovedårsakene til at 
forhåndskonferansen er til liten nytte for 
enkelte kommuner 

Kommunene som ga forhåndskonferansen karak
ter 1–3 i forhold til kommunens nytte, skulle svare 
på følgende spørsmål. «Hva er årsaken til at for
håndskonferanser er til liten nytte for kommu
nen?» Det er totalt 31,3% av kommunene som gir 
karakteren 1–3 i forhold til kommunens nytte av 
forhåndskonferansen. Hovedårsaken til at disse 
kommunene mener at forhåndskonferansen er til 
liten nytte for kommunen, er at forhåndskonferan
sen ofte kommer på et tidlig tidspunkt og er dårlig 
forberedt fra tiltakshavers side. Mange av de små 
kommunene oppgir at forhåndskonferansen er til 
liten nytte fordi sakene ofte er små og oversikt
lige. 

I kapittel 6.5 og 6.6 vises resultatene av føl
gende spørsmål: «Anslå i % av antall saker omfan
get av annen kontakt enn forhåndskonferanse 
etter plbl §93a mellom tiltakshaversiden og kom
munen i tidligfasen for kommunen.» 

6.5	 Forhåndskontakt via uformelle møter 

Figur: 1.10 viser at 6% av landets kommuner 
benytter uformelle møter i under 10% av sakene, 
70% av kommunene benytter denne formen for 
forhåndskontakt i 10–49% av sakene, mens 24% av 
kommunene benytter uformelle møter i over 50% 
av sakene. I gjennomsnitt benyttes uformelle 
møter i 28% av sakene. Dette tilsvarer i gjennom
snitt 89 uformelle møter pr. kommune (se tabell 
1.8). Forhåndskontakt via uformelle møter benyt
tes i relativt stort omfang både i små og store 
kommuner. 

6.6	 Forhåndskontakt via telefon, e-post 

Figur: 1.11 viser at 8% av kommunene benytter 
seg av forhåndskontakt via telefon, e-post i under 
10% av sakene. 55% benytter denne formen for for
håndskontakt i 10–49% av sakene, mens 37% av 
landets kommuner benytter telefon, e-post i over 
50% av sakene. I gjennomsnitt benyttes forhånds
kontakt i 34% av sakene. Dette tilsvarer i gjennom
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Figur: 1.10 Omfanget av uformelle møter 

snitt 107 saker pr. kommune (se tabell 1.9). Det er 
spesielt stor andel av de minste kommunene som 
benytter seg av denne formen for forhåndskon
takt. 

I Kapittel 6.7 behandler vi summen av for
håndskontakt totalt, dvs. både forhåndskonferan
ser (spørsmål 2.1) og uformelle møter, telefon og 
e-post (spørsmål 2.6). 

6.7 Forhåndskontakt totalt 

Figur: 1.12 og tabell: 1.10 viser at landets kommu
ner i gjennomsnitt benytter forhåndskontakt i 74% 
av sakene. Sannsynligvis gjøres flere former for 
forhåndskontakt i enkelte saker, slik at andelen 
saker hvor det ikke gjøres noe er høyere enn 26%. 
Det er kommunene med 20.000–49.999 innbyg-

Tabell: 1.8 Uformelle møter 

gere som har lavest andel forhåndskontakt med 
66% totalt. De minste kommunene har en eller 
annen form for forhåndskontakt i hele 88% av 
sakene. En stor andel av dette er forhåndskontakt 
via telefon, e-post. I kommunene med over 50.000 
innbyggere, benyttes forhåndskontakt i 79% av 
sakene. Telefon, e-post og uformelle møter er mer 
vanlig enn forhåndskonferanser også hos de store 
kommunene. I figur: 1.12 og tabell 1.10 kan vi i til
legg til %-andeler forhåndskontakt, lese antall 
saker som dette i gjennomsnitt tilsvarer. Landets 
kommuner har en eller annen form for forhånds
kontakt i maksimalt 234 saker. Det kan som tidli
gere nevnt være flere former for forhåndskontakt 
i enkelte saker, slik at dette antallet ikke nødven
digvis er 234 forskjellige saker, men 234 forskjel
lige kontakter. 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Totalt 

Gjennomsnitt 585 132 99 59 37 89 
I % av antall saker 32,4 % 21,8 % 27,5 % 33,0 % 32,7 % 28,2 % 
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Figur: 1.11 Omfanget foråndskontakt via telefon, e-post

Figur: 1.12 Omfanget av forhåndskontakt via forhåndskonferanser, uformelle møter og telefon, e-post
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Tabell: 1.9 Telefon, e-post 

Over 50.000 

innbyggere 

20.000–49.999 

innbyggere 

10.000–19.999 

innbyggere 

5.000–9.999 

innbyggere 

Under 5.000 

innbyggere Totalt 

Gjennomsnitt 
I % av antall saker 

601 
33,2 % 

196 
32,4 % 

98 
27,3 % 

68 
37,7 % 

51 
45,1 % 

107 
33,9 % 

Tabell: 1.10 Forhåndskontakt totalt 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Forhåndskonferanser 12,9 % 11,6 % 15,4 % 9,8 % 9,7 % 12,3 % 
Uformelle møter 32,4 % 21,8 % 27,5 % 33,0 % 32,7 % 28,2 % 
Telefon, e-post 33,2 % 32,4 % 27,3 % 37,7 % 45,1 % 33,9 % 

Totalt 78,5 % 65,8 % 70,2 % 80,5 % 87,6 % 74,4 % 

Antall saker 1420 399 253 145 99 234 

7 Dispensasjoner 

Kapittel 7 omhandler spørsmålene vedr. dispensa
sjoner. I kapittel 7.1 vises resultatene av følgende 
spørsmål: «Anslagsvis i hvor mange saker gis det 
dispensasjon? Vi ønsker at du gir et anslag i % av 
antall byggesaker.» I kapittel 7.2 vises resultatet 
av følgende spørsmål: «Hva dispenseres det fra?» 

7.1 Omfanget av dispensasjoner 

Figur: 1.13 viser at 42% av landets kommuner gir 
dispensasjon i under 10% av sakene. 54% av kom
munene gir dispensasjon i 10–49% av sakene, 
mens bare 4% av kommunene gir dispensasjon i 
over 50% av sakene. I gjennomsnitt gis det dispen
sasjon i 17,3% av sakene. Ut fra tabell 1.11 ser vi at 
dette tilsvarer 54 saker pr. kommune. Omfanget 
av dispensasjoner er størst i de største kommu-

Figur: 1.13 Dispensasjoner 
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Tabell: 1.11 Dispensasjon 

innbyggerkategori Total 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Under 10% 10,0 % 27,3 % 36,4 % 43,2 % 50,5 % 42,4 % 
10–49,99% 80,0 % 72,7 % 63,6 % 54,1 % 43,6 % 53,7 % 
Over 50% 10,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 5,9 % 3,9 % 
Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Gjennomsnitt 457 88 47 29 13 54 

I % av antall saker 25,3 % 14,4 % 13,0 % 16,1 % 11,1 % 17,3 % 

nene. I kommunene med over 50.000 innbyggere 
dispenseres det i gjennomsnitt i 25% av sakene. 
Dette tilsvarer 457 saker pr. kommune. 

7.2 Hva dispenseres det fra? 

Figur: 1.14 viser at det i hovedsak dispenseres fra 
plan. Hele 86% av landets kommuner svarer at det 
er mest vanlig å dispensere fra plan, mens 14% 
svarer at det er mest vanlig å dispensere fra plan
og bygningslov. Dette betyr ikke at det i 86% av 
dispensasjonene, dispenseres fra plan, men at det 
er mest vanlig å dispensere fra plan for 86% av 
kommunene. 

I kapittel 7.3, 7.4 og 7.5 vises resultatene av føl
gende 3 spørsmål: «Opplever kommunen at antall 

dispensasjoner er for stort?» «Hva er årsaken til at 
omfanget av dispensasjoner er for stort?» «Hvor
dan har utviklingen i antall dispensasjoner vært?» 

7.3 Antall dispensasjoner for stort? 

Figur: 1.15 viser at 42% av landets kommuner 
mener at antall dispensasjoner er for stort, mens 
51% mener at antall dispensasjoner ikke er for 
stort. 7% vet ikke. Andelen som mener at antall 
dispensasjoner er for stort, er spesielt høy i kom
munene med 10.000–19.999 innbyggere. Hele 72% 
av disse kommunene mener at antall dispensasjo
ner er for stort. 

Figur: 1.14 Hva dispenseres det fra? 



194 NOU 2003: 24 

Vedlegg 1 Mer effektiv bygningslovgivning 

Figur: 1.15 Antall dispensasjoner for stort? 

omfang av dispensasjoner er gamle og dårlige pla-
7.4 Årsaken til at antall dispensasjoner er for ner. Ca. 85% av de som har begrunnet hvorfor 

stort antall dispensasjoner er for stort, skylder på 
Blant de som svarer at antall dispensasjoner er for gamle og dårlige planer. 
stort, mener hovedvekten at årsaken til for stort 

Figur: 1.16 Utviklingen i antall dispensasjoner siste 3 år 
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7.5	 Utviklingen i antall dispensasjoner siste 
3 år  

Figur: 1.16 viser at 25% av landets kommuner 
mener at antall dispensasjoner har vært økende 
siste 3 år. 65% mener at utviklingen har vært sta
bil, mens 10% mener at den har vært minkende. 
Det er kommunene med 10.000–19.999 innbyg
gere hvor størst andel (36%) mener at antall dis
pensasjoner har vært økende de 3 siste år. 

8 Ulovlige tiltak 

Kapittel 8 omhandler spørsmålene vedr. ulovlige 

Tabell: 1.12 Ulovlige tiltak 

tiltak. Tabell: 1.12 viser resultatene av følgende 3 
spørsmål: «Anslagsvis hvor mange ulovlige tiltak 
(i forbindelse med søknadspliktige byggesaker) 
rapporteres til kommunen i gjennomsnitt pr. år?» 
«Forsøk å anslå hvor stor andel dette er av det 
samlede omfang ulovlige tiltak som faktisk er pr. 
år (mørketall)?» «Anslagsvis hvor mange ulovlige 
tiltak (i forbindelse med byggesaker) følger kom
munen aktivt opp med formelt gitte pålegg om ret
ting e.l.?» 

8.1	 Antall ulovlige tiltak 

Tabell: 1.12 viser at antall ulovlige tiltak som rap-

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Ulovlige tilltak som 
rapporteres 108 15 9 5 3 10 
I % av antall saker 6,0 % 2,4 % 2,5 % 2,8 % 2,5 % 3,2 % 
Anslag over totalt 
antall ulovlige tiltak 616 82 70 64 30 74 
I % av antall saker 34,1 % 13,4 % 19,5 % 35,4 % 26,3 % 23,4 % 
Antall ulovlige tiltak 
som følges opp 91 12 7 4 2 8 
I % av antall saker 
som rapporteres 83,7 % 78,0 % 72,7 % 79,6 % 75,5 % 75,7 % 

Figur: 1.17 Tiltak for å avdekke ulovlige tiltak 
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Figur: 1.18 Virkemiddel dersom pålegg ikke følges opp 

porteres i gjennomsnitt, er 10 pr. kommune. Dette 
er 3,2% av totalt antall saker. Vi ser at kommunene 
med over 50.000 innbyggere har høyere %-andel 
ulovlige tiltak som innrapporteres (6%). Dette til
svarer i gjennomsnitt hele 108 ulovlige tiltak pr. 
kommune. Ser vi på antall ulovlige tiltak totalt for 
alle landets kommuner, får vi et gjennomsnitt på 

23% av totalt antall saker. I de største kommunene 
er totalt antall ulovlige tiltak hele 34% av antall 
byggesaker. Omfanget av totalt antall ulovlige til
tak (mørketall) er en kvalitativ vurdering fra kom
munene, og må derfor tolkes med forsiktighet. 
76% av alle ulovlige tiltak som rapporteres, følges 
opp. 

Figur: 1.19 Regelverk knyttet til ulovlige tiltak forståelig og enkelt å praktisere 
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8.2	 Tiltak for å avdekke ulovlige tiltak 

Figur: 1.17 viser at kommunenes viktigste måte å 
avdekke ulovlige tiltak på, er å følge opp henven
delser fra andre. Hele 89% av kommunene svarer 
dette. 25% av kommunene avdekker ulovlige tiltak 
ved tilsyn. Befaringer og obser vasjoner er det 
hovedvekten av kommunene har notert under 
kategorien «annet». 

I kapittel 8.3 vises resultatet av følgende spørs
mål: «Hvilke virkemiddel benytter kommunen 
dersom pålegg ikke følges opp?» I kapittel 8.4 
vises resultatet av følgende spørsmål: «Oppleves 
regelverket knyttet til ulovlige tiltak som forståe
lig og enkelt å praktisere?» 

8.3	 Virkemiddel dersom pålegg ikke følges 
opp 

Figur: 1.18 viser at advarsel/tilbaketrekking av 
ansvarsrett er det virkemiddelet som benyttes av 
flest kommuner (53%). Andelen som benytter 
tvangsmulkt stiger med kommunestørrelse. 
Samtlige av kommunene over 50.000 innbyggere 
benytter tvangsmulkt som virkemiddel dersom 
ikke pålegg følges opp. Brev/kommunikasjon/ 
pålegg om retting er det flest oppgir under andre 
virkemidler som benyttes. 

8.4	 Oppleves regelverket knyttet til ulovlige 
tiltak som forståelig og enkelt å 
praktisere? 

Figur: 1.19 viser at 56% av kommunene opplever 
regelverket knyttet til ulovlige tiltak som forståe
lig og enkelt å praktisere. Blant kommunene med 
mer enn 50.000 innbyggere, svarer samtlige kom
muner «ja» på dette spørsmålet. 

9 Saksbehandlingstid 

Kapittel 9 omhandler spørsmålene vedr. saksbe
handlingstid. I kapittel 9.1 vises resultatene av føl
gende spørsmål: «Det er foreslått innført frister 
for kommunens saksbehandling (antatt ikrafttre
delse 01.07.03). Vil kommunen klare å overholde 
disse fristene?» De som mener at de ikke vil klare 
fristene skulle svare på følgende spørsmål: «I 
hvilke saker vil kommunen ikke greie å overholde 
tidsfrister?» Dette behandles i kapittel 9.2. 

9.1	 Vil kommunen greie å overholde de 
foreslåtte fristene 

Figur: 1.20 viser at 59% av landets kommuner 
mener at de vil greie å overholde de foreslåtte fris
tene. 28% mener at de ikke vil klare å overholde 
fristene, mens 13% er usikre. 56% av kommunene 

Figur: 1.20 Vil kommunen greie å overholde de foreslåtte fristene? 
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Figur: 1.21 I hvilke saker vil ikke kommunene greie å overholde fristene? 

med over 50.000 innbyggere mener at de ikke vil 
klare fristene. 

9.2	 I hvilke saker vil ikke kommunene greie 
å overholde fristene 

Figur: 1.21 viser at det er enkle tiltak og klagesak 
til Fylkesmann som vil by på størst problemer i 
forhold til de nye fristene. Blant de som mener at 
de ikke vil greie å overholde fristene, er det 69% 
som mener at de vil få problemer med enkle tiltak 
og 67% som mener de vil få problemer med klage
saker til Fylkesmann. På de andre sakene er det 
mindre andeler som svarer at de ikke vil greie fris

tene. Tabell: 1.13 viser fordelingen på type tiltak 
og innbyggerstørrelse. 

I kapittel 9.3 vises resultatene av følgende 
spørsmål: «Hva er årsaken til at kommunen ikke 
vil greie å overholde de foreslåtte tidsfristene?» 
(bare stilt til de som mener at de ikke vil greie 
tidsfristene) Samtlige av kommunene ble spurt 
om hvilke konsekvenser de foreslåtte tidsfristene 
vil få for kommunen. 

9.3	 Årsaker til at kommunen ikke vil greie 
å overholde fristene 

Figur: 1.22 og tabell: 1.14 viser at «Ressurser» er 
det som flest (69%) kommuner oppgir som årsak 

Tabell: 1.13 Saker hvor kommunene ikke greier å overholde fristene 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Enkle tiltak 40,0 % 50,0 % 91,7 % 53,3 % 76,7 % 68,6 % 
Rammetillatelse 0,0 % 37,5 % 33,3 % 20,0 % 30,0 % 27,1 % 
Brukstillatelse 0,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 6,7 % 11,4 % 
Ferdigattester 0,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 6,7 % 11,4 % 
Forhåndskonferanser 0,0 % 25,0 % 0,0 % 6,7 % 13,3 % 10,0 % 
Klagesak til Fylkesmannen 80,0 % 87,5 % 50,0 % 80,0 % 60,0 % 67,1 % 
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Figur: 1.22 Årsakene til at kommunene ikke vil greie å overholde fristene 

til at de ikke vil greie å overholde fristene. Der-
nest kommer «krav om politisk behandling» 
(48%). 22% kr ysser av i kategorien «annet». Det 
meste av kommentarene under «annet» er varian
ter av de forhåndsdefinerte kategoriene. Det som 
fremkommer i tillegg, er mangelfulle søknader. 

9.4	 Konsekvenser for kommunen ved 
innføring av nye tidsfrister 

Dette var et åpent spørsmål. Vi har i figur: 1.23 
kategorisert de ulike kommentarene for å danne 
et bilde av hvilke konsekvenser som er fremtre
dene. Spørsmålet ble stilt både til de som mener 
de vil greie å overholde fristene og til de som 
mener at de ikke vil greie å overholde fristene. 

Som vi ser, svarer 37% at dette vil få ingen eller 
små konsekvenser for kommunen. 23% av svarene 
går på ressurser og da spesielt i ferier. 16% mener 
at dette vil gå ut over andre saker/oppgaver hvor 
det ikke er frister. 

10	 Klagesaker 

Kapittel 10 omhandler spørsmålene vedr. klagesa
ker. Følgende 3 spørsmål ble stilt: «Hvilke type 
klagesaker er gjenstand for politisk behandling?» 
«Hvordan gjennomføres klagebehandlingen?» 
«Dersom kommunen har gjennomført meklings
møter, hvilke erfaringer har dere med slike 
møter?» 

Tabell: 1.14 Årsaker til at kommunen ikke vil greie fristene 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Interne rutiner 20,0 % 12,5 % 8,3 % 12,5 % 6,3 % 9,6 % 
Ressurser 20,0 % 50,0 % 91,7 % 75,0 % 68,8 % 68,5 % 
Krav om politisk 
behandling 80,0 % 50,0 % 25,0 % 50,0 % 50,0 % 47,9 % 
Annet 20,0 % 12,5 % 25,0 % 18,8 % 25,0 % 21,9 % 

Totalt 140,0 % 125,0 % 150,0 % 156,3 % 150,0 % 147,9 % 
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10.1 Hvilke type klagesaker som er 
gjenstand for politisk behandling

Figur: 1.24 viser at alle klagesaker er gjenstand
for politisk behandling i 68% av landets kommu-

ner. 22% av kommunene svarer at det hovedsaklig
er saker med dispensasjon fra plan som er gjen-
stand for politisk behandling. I kommuner med
20.000–49.999 innbyggere svarer 83% at alle klage-
saker er gjenstand for politisk behandling.

Figur: 1.23 Konsekvenser for kommunen ved innføring av nye tidsfriser

Figur: 1.24 Hvilke type klagesaker som er gjenstand for politisk behandling
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Figur: 1.25 Gjennomføring av klagebehandlingen 

10.2 Gjennomføring av klagebehandlingen 

Figur: 1.25 viser at kun skriftlig saksbehandling 
benyttes i 81% av klagesakene. Meklingsmøter er 
lite benyttet. Resultatet av undersøkelsen viser at 
dette bare benyttes i 3,3% av klagesakene. Gjen
nomsnittsberegningene som er gjort i figur: 1.25 
er ikke eksakte fordi vi ikke har spurt om antall 
klagesaker. Konklusjonen om at det som oftes 
benyttes kun skriftlig saksbehandling i klagesa
ker og at meklingsmøter sjelden benyttes er imid
lertid meget klar. 

10.3 Erfaringer med meklingsmøter: 

Som vi ser av figur 1.25 er det en liten andel av 
klagesakene hvor det blir benyttet meklings
møter. Blant de kommunene som har gjennom
ført meklingsmøter, er det varierende erfaringer. 
Noen har gode erfaringer, mens andre mener at 
meklingsmøtene ofte ikke fører frem til ønsket 
resultat. 

11 Tilsyn 

Kapittel 11 omhandler spørsmålene vedr. tilsyn. 
Vi har under dette kapittelet spurt både om andel 

tilsyn ved prosjektering og utførelse, resultatene 
av tilsynene og omfanget av oppfølging etter tilsy
nene. 

11.1 Omfanget av tilsyn 

Tabell: 1.15 viser at det gjennomføres tilsyn med 
prosjekteringen i 3% av sakene og med utførelsen 
i 5% av sakene. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 10 
tilsyn med prosjektering og 16 tilsyn med utførel
sen pr. kommune. 

11.2 Tilsyn med prosjekteringen 

Figur: 1.26 viser at det er 59% av landets kommu
ner som ikke gjennomfører noe tilsyn med pro
sjekteringen. Den reelle andelen er antageligvis 
noe høyere pga. at endel av de som ikke har gjen
nomført tilsyn har hoppet over dette spørsmålet. 
18,8% av landets kommuner gjennomfører tilsyn 
med prosjekteringen i mer enn 10% av sakene. I 
gjennomsnitt gjennomføres det tilsyn med pro
sjekteringen i 3,3% av sakene. De små kommu
nene gjennomfører tilsyn i en større andel av 
sakene enn de store. 

I kapittel 11.3 ser vi på omfanget av tilsynet 
ved utførelsen. I kapittel 11.4 ser vi på resultatene 
av tilsynene og oppfølgingen etter tilsynene. 
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Tabell: 1.15 Tilsyn 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Tilsyn med 
prosjekteringen: 
Antall tilsyn med 
prosjekteringen 49 7 3 15 8 10 
I % av antall saker 2,7 % 1,2 % 0,7 % 8,4 % 7,0 % 3,3 % 
Andel tilsyn 
med prosjekteringen 
hvor det er få feil 29,6 % 42,8 % 51,2 % 82,8 % 83,9 % 66,9 % 
Andel tilsyn med 
prosjekteringen hvor 
det er store feil 70,4 % 57,2 % 48,8 % 17,2 % 16,1 % 33,1 % 
Tilsyn med utførelsen: 
Antall tilsyn med 
utførelsen 126 33 4 8 6 16 
I % av antall saker 6,9 % 5,4 % 1,2 % 4,5 % 5,6 % 5,0 % 
Andel tilsyn med 
utførelsen hvor det 
er små feil 44,4 % 75,0 % 60,1 % 65,1 % 81,8 % 62,0 % 
Andel tilsyn med 
utførelsen hvor det 
er store feil 55,6 % 25,0 % 39,9 % 34,9 % 18,2 % 38,0 % 
Oppfølging etter tilsynet: 
Andel tilsyn med ingen 
eller enkel oppfølging 54,7 % 78,6 % 70,1 % 71,1 % 75,9 % 67,3 % 
Andel tilsyn med mer 
omfattende oppfølging 45,3 % 21,4 % 29,9 % 28,9 % 24,1 % 32,7 % 

11.3 Tilsyn med utførelsen 

Figur: 1.27 viser at det er 44% av landets kommu
ner som ikke gjennomfører noe tilsyn med 
utførelsen. Den reelle andelen er antageligvis noe 
høyere pga. at endel av de som ikke har gjennom
ført tilsyn har hoppet over dette spørsmålet. 27% 
av landets kommuner gjennomfører tilsyn med 
utførelsen i mer enn 10% av sakene. I gjennom
snitt gjennomføres det tilsyn med utførelsen i 5% 
av sakene. Det er kommunene med 10.000–19.999 
innbyggere som har lavest andel tilsyn med 
utførelsen. 

11.4 Resultatene av tilsynene 

De røde søylene i figur 1.28 viser resultatet av til
synene ved prosjektering. 67% av tilsynene med 
prosjektering avdekker få feil, mens 33% av til
synene avdekker store feil. De blå søylene viser 
resultatet av tilsynene ved utførelsen. 62% av til
synene med utførelsen avdekker få feil, mens 38% 
av tilsynene avdekker store feil. De grønne søy
lene viser oppfølgingen etter tilsynene. 67% av til
synene krever ingen eller liten oppfølging, mens 
33% av tilsynene krever mer omfattende opp
følging i ettertid. 
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Figur: 1.26 Tilsyn med prosjekteringen

Figur: 1.27 Tilsyn med utførelsen
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Figur: 1.28 Resultatene av tilsynene 

spørsmål: «Har kommunen vedtekter til plan- og 
12 Vedtekter og bygningsloven?» «Er vedtektene til plan- og 

bygningsloven i bruk i praksis?» 
Kapittel 12 omhandler spørsmålene vedr. vedtek
ter. I kapittel 12.1 vises resultatet av følgende 

Figur: 1.29 Har kommunen vedtekter til plan- og bygningsloven 
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Figur: 1.30 Er vedtektene til plan- og bygningsloven i bruk i praksis? 

12.1 Har kommunen vedtekter til plan- og 
bygningsloven? 

Figur: 1.29 viser at 55% av landets kommuner har 
vedtekter til plan- og bygningsloven. Andelen 
kommuner som har vedtekter stiger med økt 
kommunestørrelse. Samtlige av kommunene med 
mer enn 50.000 innbyggere har vedtekter til plan
og bygningsloven. Tilsvarende andel for kommu
ner med under 5.000 innbyggere er på 32%. 

12.2 Er vedtektene til plan- og bygningsloven i 
bruk i praksis? 

Figur: 1.30 viser at 86% av de som har vedtekter til 
plan- og bygningsloven, bruker disse i praksis. 
Også på dette spørsmålet stiger andelen med økt 
kommunestørrelse. Samtlige av kommunene med 
over 50.000 innbyggere mener at vedtektene til 
plan- og bygningsloven er i bruk i praksis. 

I kapittel 12.3 vises resultatet av følgende 
spørsmål: «Vedtekter kan erstattes av planbestem
melser. Vil det skape problemer for kommunen 
om lovhjemmel for egne vedtekter tas bort?» I 
kapittel 12.4 har vi laget en oppsummering av føl
gende åpne spørsmål: «Hvorfor vil dette skape 
problemer for kommunen?» 

12.3 Vil det skape problemer for kommunen 
om lovhjemmel for egne vedtekter tas 
bort? 

Figur: 1.31 viser at 57% av kommunene mener at 
det ikke vil skape problemer for kommunen om 
lovhjemmel for egne vedtekter tas bort. 26% av 
kommunene mener at dette vil skape problemer. 
Andelen som mener at dette vil skape problemer 
for kommunen, er stigende med økt kommune
størrelse. 60% av kommunene med mer enn 
50.000 innbyggere mener at det vil skape proble
mer for kommunen om lovhjemmel for egne ved
tekter tas bort. 

12.4 Hvorfor vil det skape problemer for 
kommunen dersom lovhjemmel for egne 
vedtekter tas bort? 

Hovedårsaken til at dette vil skape problemer for 
enkelte kommuner, er at gamle planer må ajour-
føres/endres og dette vil ta tid. Uregulerte områ
der blir nevnt som et problemområde. I tillegg 
nevnes skilt/reklamevedtekter av flere. 
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Figur: 1.31 Vil det skape problemer for kommunen om lovhjemmel for egne vedtekter tas bort? 

13 Estetiske retningslinjer 

Kapittel 13 omhandler spørsmålene vedr. este
tiske retningslinjer. I kapittel 13.1 vises resultatet 
av følgende spørsmål: «Hvilke retningslinjer for 
estetisk utforming har kommunen?». I kapittel 
13.2 vises resultatet av følgende spørsmål: «Er ret
ningslinjene for estetisk utforming i bruk i prak
sis?» 

13.1 Retningslinjer for estetisk utforming 

Figur: 1.32 viser at 22,3% av kommunene har este
tiske retningslinjer med hjemmel i plbl §74.2. 

Tabell: 1.16 Retningslinjer for estetisk utforming 

19,9% har veiledningsmateriell for estetisk utfor
ming. 12,6% svarer at de har andre estetiske ret
ningslinjer. Hovedvekten av svarene under kate
gorien «annet» går på at retningslinjene er nedfelt 
i planbestemmelsene/reguleringsplan. 44% av 
kommunene har ingen retningslinjer for estetisk 
utforming. I tabell: 1.16 er resultatene fordelt på 
innbyggerkategori. 

13.2 Retningslinjer for estetisk utforming 
i bruk i praksis 

Figur: 1.33 viser at 83% av de som svarer at de har 
estetiske retningslinjer bruker disse i praksis. 15% 
bruker ikke de estetiske retningslinjene. 

innbyggerkategori Total 

Over 50.000 20.000–49.999 10.000–19.999 5.000–9.999 Under 5.000 

innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Total 

Estetiske retningslinjer 
med hjemmel i plbl §74.2 20,0 % 20,8 % 27,3 % 27,8 % 19,4 % 22,3 % 
Veiledningsmateriell for 
estetisk utforming 30,0 % 33,3 % 21,2 % 13,9 % 17,5 % 19,9 % 
Annet 10,0 % 12,5 % 3,0 % 19,4 % 13,6 % 12,6 % 
Ingen 40,0 % 33,3 % 45,5 % 38,9 % 47,6 % 43,7 % 
Vet ikke 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 1,9 % 1,5 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Figur: 1.32 Hvilke retningslinjer for estetisk utforming har kommunen? 

I kapittel 13.3 vises resultatet av følgende kapittel 13.4 og 13.5 vises resultatene av følgende 
spørsmål: «Bør retningslinjene for estetisk utfor åpne spørsmål: «Hvorfor bør/bør ikke retnings
ming inngå som en del av planbestemmelsene?» I linjene for estetisk utforming inngå som en del av 

Figur: 1.33 Er retningslinjene for estetisk utforming i bruk i praksis? 
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Figur: 1.34 Bør retningslinjer for estetisk utforming inngå som en del av planbestemmelsene? 

planbestemmelsene?» Svarene er splittet på de 
som mener at retningslinjene bør inngå i planbe
stemmelsene og de som mener at de ikke bør 
inngå. 

13.3 Estetiske retningslinjer en del av 
planbestemmelsene? 

Figur 1.34 viser at hele 81% av kommunene mener 
at estetiske retningslinjer bør inngå som en del av 
planbestemmelsene. Totalt er det 7% av kommu
nene som mener at retningslinjene ikke bør 
inngå. Andelen som mener at retningslinjene ikke 
bør inngå som en del av planbestemmelsene, sti
ger med økt kommunestørrelse. 20% av kommu
nene med over 50.000 innbyggere og 12,5% av 
kommunene med 20.000–49.999 innbyggere 
mener at retningslinjene ikke bør inngå som en 
del av planbestemmelsene. 

13.4 Hvorfor retningslinjene for estetisk 
utforming bør inngå i 
planbestemmelsene 

Følgende begrunnelser er viktige for at retnings
linjene for estetisk utforming bør inngå som en 
del av planbestemmelsene: 
– Gir bedre styring 

– Lettere saksbehandling 
– Juridisk bindende 
– Tvinger aktørene til å ta estetikk mer på alvor 
– Større forutsigbarhet 

13.5 Hvorfor retningslinjene for estetisk 
utforming ikke bør inngå i 
planbestemmelsene 

Følgende begrunnelser fremkommer for at ret
ningslinjene for estetisk utforming ikke bør inngå 
som en del av planbestemmelsene: 
– Ingen reell juridisk binding 
– Kan bli for statisk 
– Estetikk kan være så mangt 

14	 Tilgjengelighet for bevegelses- og 
orienteringshemmede 

Kapittel 14 omhandler spørsmålene vedr. tilgjen
gelighet for bevegelses- og orienteringshem
mede. I kapittel 14.1 og 14.2 vises resultatet av føl
gende spørsmål: «Har kommunen utarbeidet vei
ledningsmateriell om tilgjengelighet for bevegel
ses- og orienteringshemmede?» «Er veilednings
materiellet om tilgjengelighet for bevegelses- og 
orienteringshemmede i bruk i praksis?» 
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Figur: 1.35 Har kommunen utarbeidet veiledningsmateriell om tilgjengelighet for bevegelses- og 
orienteringshemmede? 

Figur: 1.35 viser at bare 6% av landets kommuner 
14.1 Har kommunen utarbeidet 	 har utarbeidet veiledningsmateriell om tilgjenge

veiledningsmateriell om tilgjengelighet lighet for bevegelses- og orienteringshemmede. 
for bevegelses- og 89% har ikke utarbeidet slikt materiell, mens 5% er 
orienteringshemmede? usikre. Blant kommunene med over 50.000 inn-

Figur: 1.36 Er veiledningsmateriellet om tilgjengelighet for bevegelses- og orienteringshemmede i bruk i 
praksis? 
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Figur: 1.37 Er nåværende regler i teknisk forskrift (TEK) hensiktsmessige i forhold til å sikre at 
tilgjengelighetskravene for bevegelses- og orienteringshemmede blir oppfylt? 

byggere er det 50% som har utarbeidet veiled
ningsmateriell. 

14.2 Er veiledningsmateriellet om 
tilgjengelighet for bevegelses- og 
orienteringshemmede i bruk i praksis? 

Figur: 1.36 viser at 56% av de som har utarbeidet 
veiledningsmateriell for bevegelses- og oriente
ringshemmede benytter dette i praksis. Enkelte 
kommuner som ikke har utarbeidet slikt materiell 
har også svart på dette spørsmålet. Fra en av kom
munene, var det en kommentar om at andre har 
utarbeidet materiellet for dem. Blant kommunene 
over 50.000 innbyggere svarer 80% av de som har 
veiledningsmateriell at dette er i bruk i praksis. 

I kapittel 14.3 vises resultatet av følgende 
spørsmål: «Er nåværende regler i teknisk forskrift 
(TEK) hensiktsmessige i forhold til å sikre at til
gjengelighetskravene for bevegelses- og oriente
ringshemmede blir oppfylt?». I kapittel 14.4 har vi 
laget en sammenstilling av det åpne spørsmålet: 
«Hvilke forslag til tiltak har kommunen for å 
bedre tilgjengeligheten for bevegelses- og oriente
ringshemmede?» 

14.3 Er nåværende regler i teknisk forskrift 
(TEK) hensiktsmessige i forhold til å sikre 
at tilgjengelighetskravene for 
bevegelses- og orienteringshemmede 
blir oppfylt? 

Figur: 1.37 viser at 73% av landets kommuner 
mener at nåværende regler i teknisk forskrift er 
hensiktsmessige i forhold til å sikre at tilgjenge
lighetskravene for bevegelses- og orienterings
hemmede blir oppfylt. Bare 9% av kommunene 
mener at reglene ikke er hensiktsmessige, mens 
hele 19% er usikre på dette. Blant kommunene 
med mer enn 50.000 innbyggere, mener 70% at 
reglene er hensiktsmessige og 30% at de ikke er 
hensiktsmessige. 

14.4 Forslag til tiltak for å bedre 
tilgjengeligheten for bevegelses- og 
orienteringshemmede 

Dette var et åpent spørsmål hvor kommunene 
kunne komme med egne forslag. Det var kun 20% 
av kommuene som svarte på dette spørsmålet. 
Forslagene er forskjellige, men følgende kan trek
kes ut av materiellet: 
–	 Bedre informasjon/veiledning om dagens 

regelverk 
–	 Klarere forskrift/regler i TEK 
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Figur: 1.38 Er krav til miljømessige hensyn i bygg og anlegg tilstrekkelig ivaretatt etter dagens regler? 

messige hensyn i bygg og anlegg tilstrekkelig 
15 Miljøkrav ivaretatt etter dagens regler?» «Har kommunen 

veiledningsstoff for å ivareta miljøhensyn i pro-
Kapittel 15 omhandler spørsmålene vedr. miljø- sjekteringen ut over det som følger av Byggherre
krav. Følgende spørsmål ble stilt: «Miljømessige forskriften?» 
krav er bl.a. hjemlet i plbl §77. Er krav til miljø

Figur: 1.39 Har kommunen veiledningsstoff for å ivareta miljøhensyn i prosjekteringen ut over det som følger 
av Byggherreforskriften? 
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15.1 Er krav til miljømessige hensyn i bygg og 
anlegg tilstrekkelig ivaretatt etter 
dagens regler? 

Figur: 1.38 viser at 49% av landets kommuner 
mener at miljømessige hensyn i bygg og anlegg 
er tilstrekkelig ivaretatt. 6% mener at at dette ikke 
er i varetatt. Hele 45% av kommunene svarer «vet 
ikke» på dette spørsmålet. Hele 67% av kommu
nene med over 50.000 innbyggere svarer «vet 
ikke». Mye kan tyde på at dette er et område som 
er lite fokusert på fra kommunenes side. 

15.2 Har kommunen veiledningsstoff for 
å ivareta miljøhensyn i prosjekteringen 
ut over det som følger av 
Byggherreforskriften? 

Figur: 1.39 viser at bare 7% av landets kommuner 
har veiledningsstoff for å ivareta miljøhensyn. 87% 
av kommunene har ikke slikt materiell. 7% svarer 
«vet ikke» på dette spørsmålet. 

16 Utbyggingsavtaler og refusjon 

Kapittel 16 omhandler utbyggingsavtaler og refu
sjon. I kapittel 16.1 vises resultatene av følgende 
spørsmål: «Har kommunen inngått utbyggingsav
taler i løpet av de siste tre år?» Kapittel 16.2 

omhandler temaet refusjon og viser resultatet av 
følgende spørsmål: «Har kommunen brukt refu
sjonsbestemmelsene i plbl kapittel IX i løpet av de 
siste tre år?» 

16.1 Har kommunen inngått 
utbyggingsavtaler i løpet av de siste tre 
årene? 

Figur 1.40 viser at 41% av kommunene har inngått 
utbyggingsavtaler i løpet av de siste 3 år. 54% av 
kommunene har ikke inngått slike avtaler, mens 
6% er usikre. Utbyggingsavtaler er langt vanligere 
blant de store og mellomstore kommunene enn 
blant de små. Hele 78% av kommunene med mer 
enn 50.000 innbyggere, 83% av kommunene med 
20.000–49.999 innbyggere og 72% av kommunene 
med 10.000–19.999 innbyggere har inngått slike 
avtaler. Den svarte linjen viser omfanget av utbyg
gingsavtaler blant de som svarer at de har dette. I 
gjennomsnitt svarer kommunene at de har hatt 
utbyggingsavtaler i 8,6% av byggesakene. 

16.2 Har kommunen brukt 
refusjonsbestemmelsene i plbl. kapittel 
IX i løpet av de siste tre år? 

Figur: 1.41 viser at det bare er 18% av kommunene 
som har brukt refusjonsbestemmelsene i plbl 
kapittel IX i løpet av de siste tre årene. 62% har 

Figur: 1.40 Har kommunen inngått utbyggingsavtaler i løpet av de siste tre årene? 
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Figur: 1.41 Har kommunen brukt refusjonsbestemmelsene i plbl. kapittel IX i løpet av de siste tre år? 

ikke benyttet disse bestemmelsene, mens 20% 
17 Informasjon og veiledning ikke vet. Blant kommunene med mer enn 50.000 

innbyggere er det 50% av kommunene som har 
benyttet refusjonsbestemmelsene siste tre år. Kapittel 17 omhandler informasjon og veiledning. 

I kapittel 17.1 vises resultatet av følgende spørs
mål: «Har kommunen utarbeidet skriftlig informa
sjonsmateriell om byggesaksbehandling til publi
kum?» I kapittel 17.2 vises resultatet av følgende 

Figur: 1.42 Har kommunen utarbeidet skriftlig informasjonsmateriell om byggesaksbehandling til publikum? 
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Figur: 1.43 Har kommunen fått veiledning om byggesaksbehandling fra fylkesmannen? 

spørsmål: «Har kommunen fått veiledning om 
byggesaksbehandling fra fylkesmannen?» 

17.1 Har kommunen utarbeidet skriftlig 
informasjonsmateriell om 
byggesaksbehandling til publikum? 

Figur: 1.42 viser at 69% av kommunene har utar
beidet skriftlig informasjonsmateriell om bygge
saksbehandlingen til publikum. 31% har ikke utar
beidet slikt materiell. Samtlige av kommunene 
med over 50.000 innbyggere og 20.000–49.999 
innbyggere har utarbeidet slikt materiell. 

17.2 Har kommunen fått veiledning om 
byggesaksbehandling fra 
Fylkesmannen? 

Figur: 1.43 viser at 53% av kommunene har fått 
veiledning om byggesaksbehandling fra Fylkes
mannen. 36% svarer at de ikke har fått slik veiled
ning, mens 11% svarer «vet ikke». Det er blant 
kommuner med 20.000–49.999 innbyggere det er 
størst andel (63%) som har fått veiledning om byg
gesaksbehandling fra Fylkesmannen. Blant kom
munene med over 50.000 innbyggere er det 30% 
som har fått veiledning fra Fylkesmannen. 

18 Unntak fra behandling 

Kapittel 18 omhandler unntak fra behandling. I 
kapittel 18.1 og 18.2 har vi sett på tidligere for
skrift om saksbehandling og kontroll i bygge
saker (SAK) §7. Følgende 2 spørsmål ble stilt: «Er 
det noen av tiltakene som er nevnt i §7 som ikke 
burde vært unntatt?» «Er det tiltak som ikke er 
nevnt i §7 som burde vært unntatt?» 

18.1 Er det noen av tiltakene som er nevnt i 
SAK §7 som ikke burde vært unntatt? 

Figur: 1.44 viser at 22% av kommunene mener at 
det er noen av tiltakene som er nevnt under §7 
som ikke burde vært unntatt. «Bygg under 15 
m2», «ildsteder», «tilbakeføring av fasade» og «fyl-
ling/planering» er de tiltakene som blir nevnt av 
flest. 

18.2 Er det tiltak som ikke er nevnt i SAK §7 
som burde vært unntatt? 

Figur: 1.45 viser at det bare er 7% av kommunene 
som mener at det er tiltak som ikke er nevnt i §7 
som burde vært unntatt. Det er imidlertid hele 
39% av kommunene som svarer «vet ikke» på 
dette spørsmålet. Svarene på hvilke tiltak som 
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Figur: 1.44 Er det noen av tiltakene som er nevnt i §7 som ikke burde vært unntatt? 

burde vært unntatt går på ulike saker med mindre 
endringer.

 I kapittel 18.3 og 18.4 har vi sett på forskrift 
om saksbehandling og kontroll i byggesaker 
(SAK) §6. Følgende 2 spørsmål ble stilt: «Er det 
noen av tiltakene som er nevnt i §6 som ikke 
burde vært unntatt?» «Er det tiltak som ikke er 
nevnt i §6 som burde vært unntatt?» 

18.3 Er det noen av tiltakene som er nevnt 
i SAK §6 som ikke burde vært unntatt? 

Figur: 1.46 viser at 11% av kommunene mener at 
det er noen av tiltakene som er nevnt under §6 
som ikke burde vært unntatt. 23% av kommunene 
svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. «Land
bruksveier», er det tiltaket flest kommuner mener 
at ikke burde vært unntatt. 

Figur: 1.45 Er det tiltak som ikke er nevnt i §7 som burde vært unntatt? 
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Figur: 1.46 Er det noen av tiltakene som er nevnt i §6 som ikke burde vært unntatt? 

I kapittel 18.5 og 18.6 har vi sett på forskrift 
18.4 Er det tiltak som ikke er nevnt i SAK §6 om saksbehandling og kontroll i byggesaker 

som burde vært unntatt? (SAK) §5. Følgende 2 spørsmål ble stilt: «Er det 
Figur: 1.47 viser at det bare er 3% av kommunene noen av tiltakene som er nevnt i §5 som ikke 
som mener at det er tiltak som ikke er nevnt i §6 burde vært unntatt?» «Er det tiltak som ikke er 
som burde vært unntatt. Det er imidlertid hele nevnt i §5 som burde vært unntatt?» 
43% av kommunene som svarer «vet ikke» på 
dette spørsmålet. 

Figur: 1.47 Er det tiltak som ikke er nevnt i §6 som burde vært untatt? 
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Figur: 1.48 Er det noen av tiltakene som er nevnt i §5 som ikke burde vært unntatt? 

bruksveier» og «elektriske anlegg» blir nevnt som 
18.5 Er det noen av tiltakene som er nevnt 	 tiltak som ikke burde vært unntatt. 

i SAK §5 som ikke burde vært unntatt? 

Figur: 1.48 viser at 8% av kommunene mener at 
det er noen av tiltakene som er nevnt under §5 18.6 Er det tiltak som ikke er nevnt i SAK §5 

som ikke burde vært unntatt. 22% av kommunene som burde vært unntatt? 

svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. «Land- Figur: 1.49 viser at ingen av kommunene mener at 
det er tiltak som ikke er nevnt i §5 som burde 

Figur: 1.49 Er det tiltak som ikke er nevnt i §5 som burde vært unntatt? 
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Figur: 1.50 Gir nåværende regelverk kommunen tilstrekkelig hjemmel for nødvendige pålegg i forhold til 
eksisterende bebyggelse? 

vært unntatt. «Vet ikke» andelen er på hele 46% på 
dette spørsmålet. 

19 Eksisterende bebyggelse 

Kapittel 19 omhandler eksisterende bebyggelse. 
Følgende spørsmål ble stilt: «Gir nåværende 
regelverk kommunen tilstrekkelig hjemmel for 
nødvendig pålegg i forhold til eksisterende bebyg
gelse?» 

19.1 Gir nåværende regelverk kommunen 
tilstrekkelig hjemmel for nødvendige 
pålegg i forhold til eksisterende 
bebyggelse? 

Figur: 1.50 viser at 63% av landets kommuner 
mener at nåværende regelverk gir kommunene 
tilstrekkelig hjemmel for nødvendige pålegg i for-
hold til eksisterende bebyggelse. 23% mener at 
regelverket ikke er tilstrekkelig, mens 15% svarer 
«vet ikke». 
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Figur: 1.51 Faktaundersøkelse side 1
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Figur: 1.52 Faktaundersøkelse side 2
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Figur: 1.53 Faktaundersøkelse side 3
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Figur: 1.54 Faktaundersøkelse side 4
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