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Forslag til endringer i plandelen av plan- og 
bygningsloven
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Tema

• Høringsforslag plandelen av loven

• Synspunkter fra høringsinstansene

• Litt om det videre forenklingsarbeidet
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt

Enklere hverdag for folk flest

Regjeringens ønsker å:

• Forenkle, fornye og forbedre

• Enklere for brukerne

• Effektivisere plan- og        
byggesaksprosesser

• Sterk lokaldemokratisk                   
forankring 

• Effektiv bruk av samfunnets             
ressurser
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Dette er gjort så langt  plan
• Innført nye tidsfrister i innsigelsessaker.

• Fjernet femårsregelen for privat detaljreguleringer.

• Hevet terskelen for innsigelser – finner nå oftere 
løsninger lokalt.

• Pålagt fylkesmenn og andre innsigelsesmyndigheter:

– saker skal løses på et tidligere tidspunkt

– kun fremmes innsigelser der det er nasjonale eller regionale 
interesser

– legge mer vekt på det lokale selvstyret.

• Satt i gang forsøk i først seks, og nå tolv fylker, der 
Fylkesmannen samordner de statlige innsigelsene. 
Fylkesmannen kan om nødvendig stoppe statlige 
innsigelser. 

• Nye statlige planretningslinjer 2014.

• Nye nasjonale forventninger 2015.

• Evaluering av plandelen – Forskningsrådet (4 år).
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Planlegging 
- Forslag på høring, siktemål

• Stanse urealistiske planinitiativ

• Mer avklart, effektiv og forutsigbar 
planprosess

• Enklere saksbehandling, færre varslinger mv.

• Enklere vurderingstema i lovverket

• Bedre kompetanse hos aktørene i 
planprosessen - godkjenning

• Mindre statlig kontroll, økt lokalt 
handlingsrom

• Styrking av  forslagsstiller og tiltakshaver sin 
rettsstilling i lovverket

• Økt adgang til å kreve gebyr ved 
områderegulering

5 Geoforum – Kommunal Geomatikkonferanse 2015



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Formalisert og tidlig avklart 
planprosess

• Kommunen vurderer om planinitiativet skal 
aksepteres (siling), urealistiske planforslag 
kan stanses.

• Referatet fra oppstartmøtet lovfestes

• Viktige punkter skal alltid drøftes i 
oppstartmøtet
(form, omfang, dokumentasjon, utredninger, prosessledelse, 
forholdet til andre planer og sektorinteresser, utbyggingsavtaler, 
parallell byggesak, mv. – forskriftsfeste temaene?)

• Uenighet og uavklarte punkter skal 
synliggjøres i referatet

• Uenighet kan bli gjenstand for politisk 
vurdering

• Obligatorisk høring og utlegging av private 
planforslag blir hovedregelen
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt

Forenklinger - endring av plan
• Økt handlingsrom for mindre endringer i plan

• Enklere å holde planer oppdatert i tråd med behovet

• Reduserer både saksbehandlingstid og ressursbruk

• Reduserer behovet for dispensasjon

Forenklinger - oppheving av plan
• Ikke krav om full planbehandling ved opphevelse av 

plan som er i strid med arealdelen i kommuneplanen

• Kun berørte grunneiere og festere skal varsles 

• Reduserer saksbehandlingstid og ressursbruk

• Endringen vil bidra til god oversikt og bedre 
rettsikkerhet
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Forenklinger i 
dispensasjonsbestemmelsene

• Vilkårene for dispensasjon blir klarere og 
enklere å praktisere

• Fortsatt felles dispensasjonsregler for plan og 
byggesak

• Sektormyndighetenes ramme for uttalelser 
begrenses til å omhandle "nasjonale og 
viktige regionale interesser"

• Mer fritt skjønn og dermed større lokalt 
handlingsrom

• Adgangen til å innvilge dispensasjon er 
videre når den kan begrunnes i viktige 
samfunnshensyn
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Oppheve statlig godkjenning 
av regionale planstrategier

• Ønske om økt lokalt selvstyre

• Staten har stort sett godkjent planstrategiene 
uten vesentlige endringer

• Bestemmelsen er unødvendig
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Forenklinger i kravet til rullering av 
handlingsprogram for regional plan

• Bestemmelsen er unødvendig streng med 
hensyn til å kreve årlig rullering
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt

Ny frivillig sentral 
godkjenningsordning for planforetak

• Sentral godkjenning skal være et hjelpemiddel for 
enkelt å kunne å dokumentere at foretaket er 
"fagkyndig"

• Legges til den sentrale godkjenningsordningen som 
Direktoratet for byggkvalitet administrerer

• Krav til kvalifikasjoner mv. fastsettes i forskrifter
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt

Styrking av tiltakshavers rettsstilling 
ved fristoverskridelse i byggesaker

• Byggesaken skal som hovedregel avgjøres på det 
rettslige grunnlaget som gjaldt da 12-ukersfristen 
utløp.

• Lovforslaget innebærer et unntak fra prinsippet om at 
det er rettsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som skal 
legges til grunn for avgjørelsen.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Neste trinn i 
forenklingsarbeidet

• Fortetting og transformasjonsområder

• Forholdet til kulturminneloven

• Effektiv konflikthåndtering

• Forholdet mellom plan og byggesak, 
begrense planleggingen til det reelle 
behovet 

• Ytterligere forenklinger i reglene om 
konsekvensutredning

13 Geoforum – Kommunal Geomatikkonferanse 2015



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt - 1 vertikalt bilde

Digitalisering

• Stort potensiale i sektoren – både for 
brukerne og kommunene

• ByggNett-strategien – skrittvis 
tilnærming

• eByggeSak og eByggeSøknad –
pilotering i gang

• Vurderer regelverkstilpasning mer 
digitaliseringsvennlig regelverk

• Samordning dokumentasjon, andre 
myndigheter, bransjens øvrige 
systemer

• Digitale planer – utvikling av nye 
standarder
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B

Takk for oppmerksomheten!

magnar.danielsen@kmd.dep.no


