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Nasjonale forventninger

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for 2019–2023 ble vedtatt i mai 2019.

• 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.
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Statlige arealplaner

• Når viktige statlige, regionale eller andre 

samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan 

staten ved departementet utarbeide 

reguleringsplan eller arealdel til 

kommuneplanen.

• Regjeringen har derfor økt bruken av statlig 

arealplan, særlig for samferdselsprosjekter av 

nasjonal betydning.
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Illustrasjon: JD/Nordic — Office of Architecture

Kilde: Statens vegvesen

Kilde: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni



Byvekstavtaler som virkemiddel i

byutvikling

• Gjennom byvekstavtalene inngår stat, fylkeskommuner 

og kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere 

et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene.

• Byvekstavtalene er et samarbeid mellom de største 

bykommunene, KMD, Klima- og miljødepartementet og 

Samferdselsdepartementet.

• Byvekstavtalene skal gi bedre sammenheng mellom 

transportsystem, boligområder og arbeidsplasser blant 

annet ved å bygge mer, høyere og tettere rundt 

kollektivknutepunkt.
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Planlegging utenfor byene

• Planavdelingen styrker 

veiledning til kommunene om 

planlegging i LNFR-områder 

(landbruks-, natur- og frilufts-

områder, eventuelt med 

reindrift).

• Det er satt i gang revisjon av 

veiledning om planlegging av 

fritidsbebyggelse.  
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Planlegging i sjø

• Det er publisert et rundskriv om hvordan plan- og 

bygningsloven og aktuelle sektorlover skal ses i 

sammenheng og samordnes i sjøområdene.

• Det er satt i gang en gjennomgang av de statlige 

planretningslinjene for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen. 

• Det skal utredes om det er behov for statlige 

planretningslinjer for planlegging i kystnære 

sjøområder.
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Evaluering av plandelen til plan- og 

bygningsloven (EVAPLAN)

Skjermdumper av forsider fra Universitetsforlaget

• Forskingsprosjekt over 4 år.

• To bøker på totalt 966 sider.

• Loven er grei, men praktiseringen 

kan bli bedre.

• Forslag til noen endringer i loven.

• Departementet jobber med å følge 

opp evalueringen.



Praktisering –

budskap fra EVAPLAN

• Planer begrunnes ikke godt nok, jf. pbl. § 3-1.

• Begrunner ikke hvorfor et hensyn er prioritert foran 

et annet.

• Hensynet til lokalt selvstyre vektlegges for mye.

• Fylkesmannens samordning i innsigelsessaker 

er ikke synlig og dermed ikke etterprøvbar.

• Ulike og uklare signaler fra sentralt nivå –

behov for bedre koblinger mellom lovreglene.
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Foto: Ida Rørbye, Planavdelingen



Lovutvikling og forenkling

• Departementet har satt i gang et arbeid knyttet til 

fortetting, transformasjon og eiendomsdanning i 

byområder.

• Vi samarbeider med bolig- og bygningsavdelingen 

om rekkefølgebestemmelser og 

utbyggingsavtaler.

• Stortinget har vedtatt endringer i plandelen av 

plan- og bygningsloven for bedre håndtering av 

overvann i arealplanleggingen. 

10Foto: Grete Hedemann Aalstad, 

NVE



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter
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Faksimile, Dagsavisens nettutgave 

3. september 2019



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 gjennomsnittlig 

alder på samfunnsdelen 4,2 år og for 

arealdelen 4,9 år.

13

Andel av kommuneplaner og reguleringsplanene møtt med 

innsigelse i prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 



Bokmål mal: Tekst uten kulepunkter

Innsigelse til detaljregulering for Nygård- Tårnes i 

Åfjord kommune

• Kommunen ville tillate etablering av syv 

hyttetomter i strandsonen. 

• Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag 

fylkeskommune hadde innsigelse til tre av 

tomtene ut fra strandsonehensyn.

• KLD rådet til at innsigelsen vedrørende 

strandsonen ble tatt til følge.

• I KMDs vedtak 6. juni 2019 ble planen 

endret slik at tre av tomtene ble tatt ut av 

planen da disse var i strid med nasjonale 

føringer for strandsonen.



Bokmål mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Kommuneplan for Ringebu 2018-2030 

• Innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen.

• Hyttebygging i konflikt med villreininteresser.

• Byggeområder på Skotten og Måsåplassen ikke 

godkjent:

• Nær nasjonalt villreinområde, ikke planlagt 

avbøtende tiltak mht. ferdsel. 

• 65 nye hytter på Venabygdsfjellet godkjent.

• Lenger fra nasjonalt villreinområde.

• Etablert destinasjon med sti- og løypenett som 

kanaliserer ferdsel bort fra villreinområdene.

Venabygdsfjellet

Måsåplassen

Skotten



Bokmål mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Kommuneplan for Bodø 2018-2030 

• Kommuneplanen åpnet for økt areal for 

handel med ikke-plasskrevende varer i 

området Stormyra.

• Innsigelse fra fylkeskommunen, som 

mente tiltaket ville gi negative virkninger 

for sentrum.

• KMD godkjente kommunens vedtak

- Utvidelsen på 9 000 m2 er begrenset i 

forhold til de tillatte 160 000 m2

handelsareal på Stormyra.

- Bodø kommune bør selv få styre 

utviklingen i sentrale deler av Bodø by

Stormyra 

handelsområde

Indre 

bykjerne 

Bodø



Bokmål mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Dælenenga i Oslo kommune -

innsigelsessak

• Kommunens planvedtak innebærer riving av 

eksisterende klubbhus for å bygge en ny 

flerbrukshall.

• Riksantikvaren fremmet innsigelse mot planen på 

grunn av idrettsanleggets kulturminneverdi.



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter
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