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1. Hvorfor?

Mange gamle reguleringsplaner – med gamle og 

utdaterte bestemmelser – skapte uklarheter i 

byggesaksbehandlingen:

▪ Hva gjelder?

▪ Behov for dispensasjoner?

▪ Direkte strid mellom reguleringsplan og overordna 

plan 



2. Krav i pbl.

Pbl § 12-14: samme prosess ved oppheving som ved 

behandling av ny plan:

▪ Varsel om oppstart

▪ Behandling av planforslag

▪ Høring av planforslag

▪ Endelig vedtak



3. Beskrivelse av vår prosess

▪ Tatt opp ved revisjon av arealdelen

▪ 238 gamle planer vurdert (1964-91), 70 av disse 

foreslått opphevet

▪ Liste over planer lagt fram ved offentlig ettersyn av 

arealdelen - FORM

▪ Sak om prosessen for gjennomføring - HOTS

▪ Deretter egen sak for hver av planene, parter og 

myndigheter tilskrevet direkte



Forfatter

Kartutsnitt som viser 

planene som ble 

foreslått opphevet



4. Kriterier for oppheving

▪ Formålet ikke lenger aktuelt / ikke tråd med aktuell 

byutvikling

▪ Ikke lenger egnet styringsverktøy / ivaretas bedre 

av arealdelen

▪ Planen er blitt fragmentert – vanskelig å forvalte

▪ Området er ferdig utbygd

▪ For lav utnyttelse ift. dagens praksis

▪ Ikke gjennomførbar pga. ekspropriasjonshjemmel



Kriterier for å beholde

▪ Bevaringshensyn (kulturminner, naturmiljø)

▪ Lekeplasser / grøntområder

▪ Planer med gode kvaliteter

▪ Avkjørsler / avkjørselssanering / sikt









5. Gjennomføring hver enkelt sak

1. Passende store grupper av planer

2. Offentlig ettersyn: 

▪ annonse + nettside

▪ brev ut til hver grunneier, nabo og reg. mynd.

▪ tilleggsinfo ble nødvendig

3. Etter off. ettersyn:

▪ sak til sluttbehandling teknisk hovedutvalg

▪ endelig vedtak i bystyret

▪ kunngjøring av vedtak

▪ evt. klagebehandling



6. Resultat

▪ Svært få innkomne uttalelser

▪ 10 av 70 planer ble anbefalt å beholde

▪ 60 planer foreslått opphevet

▪ Samtlige forslag enstemmig vedtatt i HOTS og 

bystyre

▪ 1 klage – ikke tatt til følge

▪ Resten av planene digitalisert og lagt inn i 

kommunens web-kart



7. Tiden det tok

▪ Oppstart: sommeren 2013

▪ Arealdelen til offentlig ettersyn: april 2014

▪ Samlesak til HOTS: august 2014

▪ De første planene sendt ut: september 2014

▪ Sluttbehandling i HOTS: november 2015 →

▪ Siste bystyresak: april 2017

▪ Til slutt: samlesak for de planene som likevel fortsatt skal 

gjelde



8. Evaluering

▪ Omfattende prosess – krever ressurser og 

prosjektorganisering

▪ Veldig mange brev å sende ut

▪ Viktig å dele opp planene i passe store grupper

▪ Viktig å bruke tid på innholdet i utsendelsesbrevet

▪ Fornøyd med å ha ryddet opp i planarkivet – gjør 

byggesaksbehandling enklere



Spørsmål?


