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Bakgrunn for arbeidet med nye 
statlige planretningslinjer  

 

• Gjeldene retningslinjer er 20 år gamle  

 

• De har vært aktivt brukt som styringsgrunnlag av 
kommuner, fylkeskommuner og staten og bidratt til at 
by- og tettstedsutvikling går i riktig retning på flere 
områder 

 

• Men retningslinjene trenger fornyelse og oppdatering  
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Hvorfor nye statlige planretningslinjer ? 

 

• Fange opp politikk- og lovutvikling etter 1993 på 
områder som:  

– Klima,  

– Transport 

– Sentrumsutvikling 

– Fortetting jordvern 

– Universell utforming  

– Folkehelse 

 

• Bidra til mer effektive planprosesser, bedre samordning 
av bolig-, areal- og transportplanleggingen og 
avklaring av målkonflikter. 
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Forslag til SPR-SBATP – kapitlene  

1. Hensikt - bedre samordning, mer effektive 
planprosesser  

2. Virkeområde – statlig, regionale og kommunal 
planlegging etter pbl i hele landet og enkeltvedtak etter 
pbl og annen lovgivning.     

3. Mål - overordnete mål for en bærekraftig og samordnet 
bolig-,  areal- og transportutvikling 

4. Retningslinjer – konkretisering av målene    

5. Beslutningsgrunnlaget - regionale og kommunale 
planer, alternativvurderinger, utredning av virkninger for 
miljø og samfunn, oppdaterte befolkningsprognoser etc.    

6. Offentlige myndigheters ansvar  - i planprosessene 
og oppfølging 
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Forslag til SPR-SBATP  - hva er nytt? 
Noen forhold som skal prioriteres i planleggingen:  

 

• Bolig – økt fokus på boligplanlegging i pressområder  

• By- og tettstedssentra  - høy arealutnyttelse, fortetting 
og transformasjon ved kollektivknutepunkter 

• Handel og private og offentlige tjenestetilbud, 
herunder statlige virksomheter – rett lokalisering og 
basert på regional helhetsvurdering 

• Klima  - tilrettelegging for klimavennlige transportformer   

• Kollektivtrafikken - infrastruktur og fremkommelighet 
med fremtidige arealbehov 

• Gange og sykkel – sammenhengende G/S-vegnett, 
arealbehov og fremkommelighet 

• Tiltak for å begrense biltrafikken i by- og 
tettstedsområder – parkeringsrestriksjoner etc 
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Status i arbeidet ved regjeringsskiftet 

 
• Forslaget er på høring til 25. oktober  

 

• Høringsuttalelser pr i dag  

 

• Usikkert hva den nye regjeringen vil gjøre 
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