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Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019–2023

• Forventningene skal følges opp av 
fylkeskommunene og kommunene, og 
legges til grunn for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen.

• Forventningene har fire hovedkapitler: 
– Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig 

utvikling 
– Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
– Bærekraftig areal- og transportutvikling
– Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve

• FNs bærekraftmål skal legges til grunn for samfunns-
og arealplanleggingen.
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Innsigelser
• Samordning av statlige innsigelser hos 

fylkesmennene ble fast ordning fra 
2018. 

• I 2018 ble 66 prosent av 
kommuneplanene og 26 prosent av 
reguleringsplanene møtt med 
innsigelse.  I 2018 ble det vedtatt 1646 
reguleringsplaner, hvorav 1167 
fremmet som private forslag. 

• På kommuneplannivå er gjennom-
snittlig alder på samfunnsdelen 4,2 år 
og for arealdelen 4,9 år.
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Ja til 
kommunen

22%
62 saker

Mellomløsning
20%

56 saker

Innsigelser 
tatt til følge

58%
163 saker

Innsigelsessaker behandlet av regjeringen 
Stoltenberg II (17.10.2005–16.10.2013)

Totalt 148 sakerTotalt 281 saker

Ja til 
kommunen

52%
77 saker

Mellomløsning
29%

43 saker

Innsigelser 
tatt til følge

19%
28 saker

Innsigelsessaker behandlet av regjeringen Solberg 
(16.10.2013–15.11.2019)
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Bruk av statlig plan

Når det er
• Viktig med rask gjennomføring av planprosessene
• Større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er 

stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning
• Store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
• Et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan
• Store konflikter mellom statlige myndigheter

Pågående statlige planprosesser
• Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss
• E39 Stord - Os
• Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle
• E39 Lyngdal Vest-Sandnes
• Evenes flystasjon

8Illustrasjon: JD/Nordic — Office of Architecture

Kilde: Statens vegvesen

Kilde: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni
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Byvekstavtaler – verktøy for 
bærekraftig byutvikling

• Klimavennlig byutvikling med nullvekst i 
personbiltransporten

• Boliger og arbeidsplasser må lokaliseres nær 
kollektivknutepunkter

• God samordning av areal- og transportpolitikken
• Forpliktende samarbeid mellom stat, 

fylkeskommune og kommuner
• Byvekstavtalene sentral arena for samarbeid om 

miljøvennlige transportløsninger og byutvikling i 
byområdene!

Foto: Jan Hausken, KMD
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Byvekstavtaler engasjerer
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Arealdataverktøy for byområdene
• KMD, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, 

Miljødirektoratet og KS samarbeider om 
digitalt planverktøy for areal- og transport.

• Skal bidra til at transportmodellene gir 
mer presis tallfesting av hvordan endring i 
arealbruk og transportsystem påvirker omfang 
av biltrafikken i byområdene.

• Det utvikles og programmeres nå et eget 
arealdataverktøy for den regionale 
transportmodellen.
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Fjell og sjøområder

• Oppfølging av rundskriv og veileder om 
planlegging i sjø

• Revidere statlige planretningslinjer for 
strandsonen

• Veiledning om planlegging i fjell og LNFR
• Vurdere nye statlige planretningslinjer for 

kystnære sjøområder
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Evaluering av plandelen til plan- og 
bygningsloven (EVAPLAN)

Skjermdumper av forsider fra Universitetsforlaget

• Forskningsprosjekt over 4 år.
• To bøker på totalt 966 sider.
• Loven er stort sett grei, men 

praktiseringen kan bli bedre.
• Forslag til noen endringer i 

loven.
• Departementet jobber med å 

følge opp evalueringen.
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Planlegging for bærekraftig 
samfunnsutvikling og arealbruk

Forenklinger og forbedringer i lovverket
• Transformasjon og fortetting
• Samordning med sektorlover
• Klimahensyn i plan- og bygningsloven

Andre aktiviteter
• Effektiv og god behandling av plansaker
• Redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
• Digitalisering av plan- og byggesaksprosessene
• Oppfølging av rundskriv om samfunnssikkerhet 
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Digital informasjon og veiledning

• Digital veiledning og annen planinformasjon 
på mer brukervennlig format.

• Arealprofiler som kunnskapsgrunnlag for 
planlegging.

• Kompetansehevende tiltak rettet mot 
kommunalt og regionalt nivå.
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Kart- og eiendomsinformasjon 
– viktige prioriteringer

• Nasjonal digital og detaljert høydemodell
• Nasjonal geodatastrategi
• MAGIN - marine grunnkart i Norge

– Pilotprosjekt i tre kystområder
• Videreutvikling og forbedring av matrikkelen

Foto: Eiliv Leren. Dybdemodell: Kartverket)
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Ill.: Kartverket

Digitale planprosesser

De fleste kommuner har nå et digitalt 
planregister. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Takk for oppmerksomheten
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