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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Disposisjon  

• Kort repetisjon av hovedpunkter i 
forslaget til nye retningslinjer 

• Hva sier høringsrunden? 

• Oppsummering og videre fremdrift 

 

• Arealplaner og bymiljøavtaler  - 
introduksjon til Civitas og Urbanets 
presentasjoner    
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Hovedpunkter i høringsforslaget til 
nye retningslinjer 
• Rammene for utbyggingsmønster og transportsystem –  

fastsettes i regionale planer som er i tråd med målene i disse 
retningslinjene 

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

• Bolig – økt fokus på boligplanlegging i pressområder 

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

• Eksplisitt om klima - tilrettelegging for klimavennlige 
transportformer 

• Kollektivtrafikken – prioritere infrastruktur, fremkommelighet og 
tilhørende arealbehov i planer 

• Gange og sykkel – prioritere fremkommelighet, kvalitet og 
tilhørende arealbehov i planer 

• Tiltak for å begrense biltrafikken – parkeringsrestriksjoner etc 
bør tas i bruk i by- og tettstedsområder 

• Differensiert praktisering av retningslinjene - befolkningspress 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Disse har gitt uttalelse  

 

– Fire departementer (SD, NHD, BLD og LMD) 

– 19 kommuner, herav syv FB-kommuner: Oslo, Bærum, 
Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, 
Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Tromsø.  

– 16 statlige etater  

– 11 fylkesmenn 

– 11 fylkeskommuner 

– 18 organisasjoner etc 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Generell oppsummering av høringen 

  

 

– Et stort flertall slutter seg til behovet for revisjonen 

 

– Et stort flertall slutter seg til hovedtrekkene i forslaget 

 

– Svært få gir uttrykk for at det ikke er behov slike retningslinjer  

 

– Mange har likevel forslag til endringer og justeringer, og disse 
spriker i ulike retninger avhengig av de roller og ansvar aktørene 
har i forhold til retningslinjene pr i dag.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tematisk oppsummering av 
høringen 

• Avveining mellom ulike statlige interesser, særlig forholdet 
mellom jordvern og utbygging  

– Den problemstillingen som har fått mest oppmerksomhet i høringsrunden.  

– Særlig landbruksmyndighetene peker på at jordvernet må skjerpes, og 
må inn som et eget formål.  

– På den andre siden mener særlig vegmyndighetene at jordvern er tillagt 
for stor vekt, og at utbyggingshensyn må prioriteres klarere rundt 
kollektivknutepunkter. 

• Fokuset på boligbygging, herunder føringene om høyere 
utnyttelse rundt kollektivknutepunkter  

– Støttes av store aktører som KS, LO, NBBL og OBOS osv. men at også 
andre utbyggingsinteresser må nevnes.  

– Svært mange aktører er positive til signalene om høyere arealutnyttelse 
rundt kollektivknutepunkter og langs hovedårer for kollektivtrafikken.  

– Flere av høringsinstansene mener det må stilles minimumskrav til 
utnyttelsesgrad, og at det må gis tydeligere signaler om prioritering av 
utbygging framfor jordvern.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tematisk oppsummering av 
høringen, forts. 

• Forslaget om å dreie ny utbygging mot områder med mindre 
arealkonflikter  

– Støttes av LMD, SLF og Fylkesmannen i Rogaland. 

– Både Jernbaneverket og ROM Eiendom mener imidlertid at forslaget er i 
strid med retningslinjenes intensjoner om fortetting rundt 
kollektivknutepunkter. 

• Differensiert praktisering av retningslinjene mellom by- og 
tettstedsområder med stort befolkningspress og områder 
med mindre press  

– Støttes av flere fylkesmenn og fylkeskommuner, men at retningslinjene 
for utbygging er gode prinsipper også for å skape attraktive og gode 
tettsteder i utkantstrøk.  

– Jernbaneverket, Statens vegvesen, Naturvernforbundet, flere kommuner 
og fylkesmenn mener at formuleringene gir for stor fleksibilitet og rom for 
skjønn. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tematisk oppsummering av 
høringen, forts. 

• Regional planlegging og samordning 

– Mange høringsinstanser oppfatter forslaget som en styrking av regional 
planlegging og samordning.  

– Svært mange er positive til dette, og mener at et tydeligere regionalt 
perspektiv er helt nødvendig i areal- og transportplanleggingen.  

– Flere av aktørene peker på at regionale planer i større grad må være 
bindende for kommunene, men også at staten må forplikte seg i forhold til 
finansiering av infrastruktur mv. 

• Lokalisering av statlige publikumsrettede virksomheter 

– Flere høringsinstanser mener det er positivt at retningslinjene her har blitt 
tydeligere  

– Noen mener at retningslinjene bør formuleres enda tydeligere.  

• Bedre koplinger mellom planlegging etter plan- og 
bygningsloven og KVU/KS1/bypakker/bymiljøavtaler 

– blir  oppfattet som positivt av en rekke høringsinstanser, men enkelte 
mener at formuleringene er uklare og må konkretiseres. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tematisk oppsummering av 
høringen, forts. 

• Miljøvennlig transport og miljøhensyn i fortetting  

– Noen høringsinstanser er opptatt av at intensjonene om fortetting og økt 
arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter kan gå på bekostning av ulike 
miljøverdier, også andre enn jordvern, som kulturmiljø, luftkvalitet, støy 
og overvannshåndtering. 

 

• Hvorvidt retningslinjene bidrar til forenkling og 
effektivisering 

– Et flertall av høringsinstansene er positive til hovedtrekkene 

– Men mange har også forslag til ytterligere effektivisering, i hovedsak at 
statlige aktører i større grad må samordne sine innspill bedre, at 
innsigelsesadgangen må avgrenses til konflikter med nasjonale og 
vesentlige regionale interesser, eller at innsigelsesadgangen på generelt 
grunnlag bør avgrenses.  

– Mange mener ”bør” må skiftes ut med ”må” eller ”skal” 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Oppsummering og videre fremdrift  

• De fleste høringsinstansene er enig i behovet for revisjon, og mange 
er enige i hovedtrekkene i forslaget 

• Mange har foreslått endringer og justeringer, de fleste ut fra eget 
ståsted i planleggingen 

• På bakgrunn av høringsrunden er det etter planavdelingens 
vurdering ikke grunnlag for å gjøre de store endringene, men det er 
et behov for å stramme opp og korte ned dokumentet noe 

 

• Vi arbeider fortsatt ut fra en målsetting om å lande reviderte 
retningslinjer før sommeren, men kan ikke love noe mer 
konkret pr i dag.  

 

 

10 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 
 
Arealplaner og bymiljøavtaler – 
introduksjon til Civitas og Urbanets 
presentasjoner  
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NTP setter krav til regional eller interkommunal arealplan og 

oppfølging i den kommunale arealplanleggingen, for inngåelse 

av bymiljøavtaler.  

 

For å få kunnskap om i hvilken grad dagens planer i de ni 

byområdene bidrar til målene for bymiljøavtaler i NTP, har KMD 

satt ut to oppdrag, ett for kommuneplanens arealdel og ett for 

regionale planer. Vi ber også om forslag til forbedringspunkter 

for planleggingen.   

 

Planene ble utarbeidet før bymiljøavtaler, og hensikten er å 

bidra til en diskusjon om status og forbedringer.  

 

Civitas har akkurat ferdigstilt oppdraget om kommuneplanens 

arealdel, og Urbanet i samarbeid med Asplan er rett rundt 

hjørnet med sin kartlegging om regionale planer.  

 

 

 

 

 


