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Roller og ansvar i arealplansystemet
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• Tredelt ansvar for planlegging etter pbl: Kommunestyret, regional 

planmyndighet og Kongen (§ 3-2)

• Gjensidig samarbeidsplikt mellom myndigheter (§§ 1-4 og 3-2)

• Kommunen er arealplanmyndighet og er delegert en myndighet til 

selv å vedta arealplaner (fra 1986) (§ 3-3)

• Vilkåret for dette er at nasjonale interesser blir ivaretatt (…. gi 

grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og 

privat virksomhet; § 3-3, første ledd) 

• Staten har tre sikkerhetsventiler, dersom kommunen går ut over 

fullmakten sin:

1. Statlig arealplan (§ 6-4)

2. Innsigelse til arealplaner (§§ 5-4, 5-5 og 5-6)

3. Oppheve eller endre arealplan etter «innkalling», uavhengig 

av innsigelse (§§ 11-16 og 12-14)

• Statlig planvedtak kan ikke påklages



Oppstartsmøtet: Tema til diskusjon og referat

• Obligatorisk oppstartmøte når forslagsstiller er andre enn kommunen (privat, 
annen offentlig etat) (pbl § 12-8)
• Det skal skrives referat
• Kommunen kan i/like etter møtet beslutte at initiativet stoppes

• Forslagsstiller kan da ikke varsle planoppstart

• Forslagsstiller kan kreve avslaget forelagt kommunestyret for endelig avgjørelse

1) Forholdet til kommuneplanen og eventuelt andre overordnede føringer 

2) Bør planspørsmålet legges fram til politisk behandling?

3) Forutsetninger for utforming av planløsninger 

4) Forslag til hvordan medvirkning skal ivaretas

5) Særlige behov for kontakt med berørte myndigheter

6) Avklaring om planen er KU-pliktig eller ev hvordan dette skal avklares

7) Særskilte utredningstema og krav til innhold i planmaterialet

8) Kravet om fagkyndighet (§ 12-3)

9) Utbyggingsavtale eller ikke
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Spesielle krav til behandling av private forslag til 

detaljreguleringsplaner (forskrift av 08.12.2017)

• Forslagsstiller skal sende inn et planinitiativ, sammen med forespørsel om 
oppstartmøte
• Detaljerte innholdskrav (formål, planlagt bebyggelse, kvalitet, antatte 

konsekvenser, KU-sak?, særlige behov for medvirkning og samhandling osv)

• Oppstartmøtet (innen rimelig tid etter forespørselen)

• Følger opp momentene fra planinitiativet

• Samarbeide om planlegging og utredninger?

• Framdrift

• Kan det være aktuelt å stoppe initiativet? Foreleggingsmuliget

• Kommunen utarbeider referatet

• Forslagsstiller forestår planvarsling

• Forslagsstiller utarbeider planforslaget i hht lovens krav og omforent innhold

• Kommunen skal ikke pålegge mer utredning og dokumentasjon enn det 

som er nødvendig for å treffe et forsvarlig planvedtak

• Frister, tilbakebetaling av gebyr mm (kjente bestemmelser)
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Oppstart og kunngjøring

• «Oppstartpakke» – flere og 

gode eksempler rundt i 

landet

• Være tydelig på 

forventninger til leveransen

• Er det rett kompetanse på 

andre sida av bordet?
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Forutsetninger for samarbeid og en god prosess

• Politisk forankring 

• Tydelig og forutsigbar kommune

• Tillit mellom utbyggere som 

finansierer plan-/utredningsarbeidet 

og kommunens administrasjon

• Alle parter skjønner hva slags 

prosess dette er og hva som kreves 

av deres rolle

Pol

Adm Utb.

Rådg.
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• Påvirkning av politikerne fra utbygger

• Manglende samspill mellom 

administrasjon og politisk ledelse

• Dårlig kommunikasjon eller mistillit 

mellom utbyggere som finansierer plan-/ 

utredningsarbeidet, og kommunens 

administrasjon

• Manglende faglig kompetanse og 

rolleforståelse (hos en eller flere parter)

Pol

Adm Utb.
Rådg.



Reguleringsplan som omfattes av KU-forskriften (1)
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Alltid utrede (forskr § 6):

• Områdereguleringsplaner som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

• Reguleringsplaner for tiltak listet i vedlegg I (store tiltak) 

• (Planer for) Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 

overordnet plan (vedlegg I nr 25)

• Erstatter tidligere kompliserte kriterier om område- og detaljreguleringsplaner på mer 

eller mindre enn 15 dekar …….. 

Presiseringer og prinsipper:

• Plan for store tiltak som pr definisjon har vesentlig virkning, omfattes

• Utredningen skal tas på tidligst mulige planstadium – også i K(D)P

• Reguleringsplan for utbedringstiltak og gs-veg langs eksisterende veg omfattes 

ikke av § 6 (men kan være omfattet av § 8)



Reguleringsplan som omfattes av KU-forskriften (2)
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Vurdere utredningsplikt (plan som kan få vesentlig virkning) (§ 8):

• Planer for tiltak listet i vedlegg II

• Vurderes mot miljøkriterier som angir konfliktpotensialet i området og ved tiltaket

(§ 10) 

Presiseringer og prinsipper:

• «Utvidelser eller endringer» (nr 13) kan være endret utbyggingsformål eller 

planbestemmelser i allerede regulert område, eller mindre utvidelse av slike

• Tiltak på vedlegg II uten reguleringsplan må vurderes etter tiltaksdirektivet

Ikke utrede:

• Reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på overordnet 

plannivå og det er fullt samsvar med denne planen (kommuneplanens arealdel 

eller områdereguleringsplan)

• Alle andre reguleringsplaner



Hva hvis ”treff” på § 8 og vedlegg II?

• Planen vurderes ut fra kriteriene i § 10

• Stor sannsynlighet for «treff» på et av kriteriene
• Viktige egenskaper ved tiltaket

• Mulig konflikt med angitte interesser

• Det skal i tillegg «ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, 

sannsynlighet for at virkningene inntreffer … varighet, frekvens og 

reversibilitet ….».

• Detaljert gjennomgang av kriteriene i eget notat
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Vesentlige virkninger etter §10
Tema (utdrag) Hva er vesentlig?

Verna eller foreslått verneområde etter nml

eller Markaloven; utvalgt eller truet naturtype

eller art mm (fylkesmannen)

Tiltaket er helt eller delvis innenfor

Vern eller foreslått vern etter kml eller pbl

(fylkeskommunen, Sametinget)

Tiltaket er helt eller delvis innenfor

Nasjonale laksevassdrag/-fjorder (flere) Vurderes mot beskyttelsesregimet

Naturområder som er særlig viktige for 

friluftsliv (fylkesmannen, fylkeskommunen)

Direkte berørt, i 100 m-beltet lans vassdrag, 

andre mer skjønnsmessige kriterier

Særlig verdifulle landskap, store urørte 

naturområder, verna vassdrag 

(fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE)

Berører verdensarvområder, utvalgte kultur-

landskap, andre helhetlige landskap; andre 

skjønnsmessige kriterier

Omdisponering av områder av stor betydning 

for landbruket (fylkesmannen)

Inngrep i dyrka mark; også størrelse og 

jordkvalitet vurderes.

Vesentlig økt støy-/forurensingsbelastning 

(fylkesmannen)

Skjønnsmessige vurderinger av antatt negativ

endring

Ulykkesrisiko (fylkesmannen, DSB) Risiko for storulykke, skred, flom

Konsekvenser for befolkningens helse 

(fylkesmannen, kommune/fylkeskommune)

Berører sårbare grupper, komplekse 

virkningsforhold, påvirker ulikhet i helse mm
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KU reguleringsplan:
Prosess rundt KU-forskriften § 8, kap 3 og vedlegg II

• Ansvarlig myndighet (= planmyndigheten = kommunen) skal tidligst 

mulig ta stilling til om reguleringsplanen faller inn under forskriften (dvs

har vesentlige virkninger)

• Avgjørelsen baseres på tiltakshavers opplysninger og vurdering, 

foreliggende og kjent kunnskap og evt opplysninger fra berørte 

myndigheter. Forslagsstillers opplysningsplikt er innskjerpet.

• Kommunens endelige vurdering skal begrunnes (forskr § 11, 3. ledd)

Dersom vurderingen konkluderer med at planen omfattes av forskriften, 

skal dette framgå av varsel og kunngjøring av planoppstart (forskr § 11, 

3. ledd) 
• Men ikke plikt til å varsle «ikke utredningsplikt» – er trolig en forglemmelse
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Planprogram for utredningspliktig reguleringsplan
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• Ikke planprogram for reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

• Innholdskrav etter KU-forskriften (§ 14):

• Beskrive planen/tiltaket, planområdet og relevante problemstillinger

• Utredningsbehov (§ 21 kan være støtte) og utredningsmetoder

• Omtale relevante og realistiske alternativer

• Redegjøre for planprosess (frister, medvirkning mm)

• Utarbeides av forslagsstiller som også kan forestå høringen 

• Høring og offentlig ettersyn – regionale myndigheter skal påpeke mulig 

konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn

• Fastsettes av planmyndigheten, normalt innen 10 uker etter uttalefristen

• Ansvarlig myndighet (kommunen!) kan avslutte saken ved å unnlate å 

fastsette planprogrammet (men ikke for statlige planinitiativ)

• Fastsatt program skal gjøres kjent for dem som har uttalt seg

• Krav om forelegging for departementet og Dirmin er ute.



Muligheter
(det kan være viktig å være klar over – se forskriften kap 7)
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• Rollen som ansvarlig myndighet kan «løftes» 

• Kan være rasjonelt for å få fastsatt et samla planprogram på tvers av 

kommuner (eksempelvis vegsaker)

• Planprogrammet og eventuelt konsekvensutredning kan brukes til å 

fastsette rammer for videre planlegging

• Avklare og forankre vesentlige planforutsetninger

• Avklare alternativ for videre bearbeiding til planforslag 



Veiledningsmateriale

• Veiledningsnotat - Konsekvensutredninger for reguleringsplaner 

etter plan- og bygningsloven (juli 2017)
• Kortfatta og grei gjennomgang

• Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter 

§ 10 i forskriften. Veileder. Kommentarutgave 29.06.2017 

• Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for 

innlegging av data. Oversikt pr 8. juli 2015

• Se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/ku/veiledning-om-konsekvensutredninger/id2437717/
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