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Dokumentasjonskrav i PBL

Krav:
Regional plan Kommuneplan Område-

regulering
Detalj-
regulering

Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig
virkning

[Hvis vesentlig
virkning]

Planbeskrivelse Alle Alle Alle Alle

Konsekvens-
utredning

Hvis rammer / 
retningslinjer 
for framtidig 
utbygging

Hvis rammer / 
retningslinjer 
for framtidig 
utbygging

Hvis vesentlig
virkning eller 
nye områder til 
utbyggings-
formål; plan 
med «vedlegg 
I-sak»

Hvis vesentlig
virkning eller 
vesentlig avvik 
fra overordnet 
plan

ROS-analyse Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Planer for 
utbygging

Samordning 
andre lover

NML KML, NML,
evt andre

KMN, NML,
evt andre
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Generelle dokumentasjonskrav 

(så langt det passer)

Framgår direkte av loven eller er en konsekvens av at pbl er en 

samordningslov for krav gitt i andre lover: 

• Hensyn etter pbl § 3-1, så langt det er relevant

• Forventninger i S/RPR’er, f eks barn og unge

• Naturmangfoldloven §§ 8 – 12; miljørettslige prinsipper

• Kulturminneloven § 9; undersøkelsesplikt for automatisk fredete 

kulturminner i reguleringsplan

• Vannressursloven (inngrep i vassdrag)

• Jordlova (jordvern; dokumentere forbruk)

• Forurensning vann/grunn/støy (forurl § 11)

• Flom og skred; samfunnssikkerhet generelt
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Utredningsbehovene

• Kravet til utredninger ved 
områderegulering vil være 
høyere enn ved 
kommunedelplan

• Undersøkelsesplikten 
etter § 9 i kulturminne-
loven utløses ved 
områderegulering, men 
ikke ved kommunedelplan
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Naturmangfoldloven
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Dokumentasjon i hht §§ 8 – 12:

• Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) – hvordan løser vi det?

• Føre-var-prinsippet (§ 9) – hvis utilstrekkelig kunnskap

• Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) – viktig i plansaker!

• Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver (§ 11) – omfatter 

også kostnader til «miljøriktige» løsninger?

• Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) – i plansammenheng 

omfatter dette «miljøriktige» løsninger

• Samlet redegjørelse om dette forventes i planbeskrivelsen! 



Plan-ROS: Tilnærming etter ny veileder

• Risiko for liv og helse, samfunnsfunksjoner (stabilitet) og materielle verdier

• Risiko knyttet til naturfare og menneskeskapt situasjon

• Risikofaktorer i og ved planområdet

• Risikofaktorer ved det planlagte tiltaket

• Sårbarhetsvurdering: Hvilken motstandsevne har det planlagte tiltaket? 

1. Hvordan kan sannsynlighet for en uønsket hendelse reduseres? 

2. Hvordan kan konsekvensen av en uønsket hendelse reduseres?

• Forventning: dekke opp kravet i pbl § 28-1 om sikker byggegrunn i 

reguleringsfasen
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Kartlegge risiko – unngå risiko – redusere risiko – håndtere restrisiko



Planprogram for utredningspliktig reguleringsplan
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• Ikke planprogram for reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

• Innholdskrav etter KU-forskriften:

• Redegjøre for formålet med planen

• Redegjøre for problemstillinger, herunder utredningsbehov – vedlegg IV kan 

brukes som støtte 

• 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.



Utredningsplikt – hva så?

• Delutredninger; underlag

• Generelle KU-krav: 
• Etterprøvbar dokumentasjon, gjennomsiktige vurderinger, skille mellom fakta 

og vurderinger …

• Nivå: Etter hva saken fortjener og planprogrammet krever

• For de fleste fag fins det en omforent metode, men vi finner også 

enkelte kreative forsøk på metoder som nærmer seg 

manipulering

• Viktig grensesnitt til ROS-analysen (felles dokumentasjon mm), 

vurderinger etter naturmangfoldloven og arkeologiske 

undersøkelser

• Dokumentasjon/ «funn» legges inn i databaser
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Planbeskrivelsen
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• Generelt for alle reguleringsplaner:

• Formålet med planen, hovedinnhold og virkninger … (pbl § 4-2)

• Viktig å redegjøre for forutsetningene for valgte formål, 

bestemmelser og evt hensynssoner

• Etterprøvbar dokumentasjon (angi kilder, metoder, usikkerhet)

• Dokumentasjon i hht kulturminneloven; dokumentasjon og 

vurderinger i hht naturmangfoldloven; flom og skred osv

• Synliggjøre avveininger mot ulike mål, lokalt og nasjonalt

• Reguleringsplan med konsekvensutredning:

• Innhold i hht planprogrammet, relevante krav og kap 5 i 

forskriften, og som for planer for øvrig

• Normalt ett dokument, men også et ikketeknisk sammendrag

• Saksframlegget/sluttbehandling: Det skal framgå hvordan uttalelser 

og konsekvenser er vurdert og hvilken betydning disse er tillagt (pbl

§ 12-12 og forskriften § 29)



Særlige utfordringer ved utredningspliktig plan:
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Planbeskrivelsen (krav i forskriften § 19)

• Kan leses som til dels svært detaljerte krav – hva med praksis?

Dokumentasjonskrav (forskriften §§ 20 – 23)

• Vesentlig mer konkret enn tidligere

• Egen omtale av miljøtilstanden (generelt) og sannsynlig utvikling

• Faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger

• 18 tema

• Skal omfatte «positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, 

kortsiktige og langsiktige virkninger».

• Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede 

gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet 

skal også vurderes. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede 

virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet 

vurderes.

• Angi kilder, metoder og usikkerhet



Metode og databaser

Tema og metode Databaser

Naturmangfold: Verneområder, naturtyper, 

kulturlandskap, INON-områder m fl. Dokumentasjon 

etter DN-håndbøker, NiN. Vurderinger etter V712

Naturbase, artsdatabanken. Nyregistreringer legges 

inn for gjenbruk (via Fylkesmannen)

Kulturminner og kulturmiljø: Automatisk freda og 

vedtaksfreda kulturminner, andre registrerte verdier. 

Vurderinger etter V712 

Askeladden er sentral kilde. Nye funn legges inn for 

gjenbruk

Friluftsliv: Dokumentasjon etter M98-2013 eller 

V712, som også er grunnlag for vurderinger.

Naturbase. Nasjonal database for tur- og friluftsruter

(2016?)

Landskap: NVE-veiledere for verdsetting og 

konsekvensvurdering av vindkraftanlegg. Ellers V712

(Landskapsdata i Naturbase vurderes ikke å være 

relevante for konsekvensutredninger)

Vannmiljø (ref vannforskriften): Klassifisering og 

vurderinger etter egne veiledere

Vannmiljøbasen. Nye registreringer legges inn for 

gjenbruk.

Forurensning: Utslipp til luft (T-1520, med veileder), 

klimagass, vann og grunn (div veiledere), støy (T-

1442/2016, med veileder)

Grunnforurensingsdatabasen

Naturfare: Dokumentasjon etter NVEs veiledere Flomsonekartlegging, skrednett.no 

Beredskap og ulykkesrisiko: ROS-analyse
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Dokumentasjonskrav reguleringsplan oppsummert 

(illustrert med KU-sak)

• Dokumentasjon kulturminneloven

• Dokumentasjon naturmangfoldloven

• Samfunnssikkerhet (dvs ROS-analyse)

• Evt dokumentasjon vannressursloven

• Evt koordinering/dokumentasjon forurensningsloven

• Samt minimum etter pbl § 4-2 og krav i planprogrammet
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Veiledningsmateriale om KU:

• 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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Virkemidler: Prinsipper i arealplanleggingen
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• I prinsippet samme virkemidler i kommune(del)planens arealdel og 

reguleringsplan: Sonering av arealer, kombinert med bestemmelser 

som gir rammer for bruk og vern av arealer

• Gjennomgående arealbruksformål og type hensynssone fra 

kommuneplanens arealdel til reguleringsplan
• Større adgang til å detaljere arealbruksformål og bestemmelser i 

reguleringsplan enn i kommune(del)planens arealdel

• Ulik bruk av hensynssoner

• Åpenhet, medvirkning, samarbeid …

• Kommuneplanens arealdel rulleres og har begrenset rettsvirkning. 

Forskrift som ikke kan påklages

• Reguleringsplan gjelder til den blir avløst av annen reguleringsplan
• Men kan bli lagt på is av nyere kommuneplanens arealdel

• Enkeltvedtak som kan påklages



Reguleringsplan som virkemiddel: avklarer 

rettigheter og plikter, muligheter og begrensninger
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• Arealbruksformål: Svært synlige

• Planbestemmelser: Ikke like synlige, men like viktige
• Bestemmelsene gir «planeier» rettigheter og muligheter

• Bestemmelsene pålegger andre berørte forpliktelser og 

begrensninger

• Bestemmelsene skal være mulig å følge opp og etterleve

• Bestemmelsene skal kunne tåle en rettssak

• Bestemmelsene må ikke være selvmotsigende

• Planbeskrivelsen: Begrunner og forklarer kart og 

bestemmelser – en rettskilde

• Dette betyr: Et stort ansvar for den som utarbeider forslag 

til reguleringsplan



Arealformål i reguleringsplan (§ 12-5)
(Gjennomgående formål. Rød skrift: Kun reguleringsplan)
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Arealformål Underformål 

1. Bebyggelse og anlegg

Herunder boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, 

sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse 

for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og 

turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, 

idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, 

grav- og urnelunder. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk            

infrastruktur

Herunder veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for 

sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, 

parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 

3. Grønnstruktur Herunder naturområder, turdrag, friområder og parker

4. Forsvaret Herunder areal for ulike typer militære formål

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift samlet eller hver for seg

Herunder områder for jordbruk, skogbruk, reindrift,  

naturvern, jordvern, særlige landskapshensyn, vern 

av kulturmiljø eller kulturminne, friluftsområder, 

seterområder, og landbruks-, natur- og frilufts-

områder der kommuneplanens arealdel tillater spredt 

bolig-, fritidsbolig- og næringsvirksomhet

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone
Herunder områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, 

drikkevann, natur- og friluftsområder



Nasjonal standard for plankart

• Detaljerer tilgjengelige underformål i 

reguleringsplaner

• Angir standard farger, streker, symboler, 

fonter, koding … men kravene kan gå på 

bekostning av effektiv formidling

• Sikrer enhetlig framstilling og legger til 

rette for sømløse plandatabaser

• Gir en del viktig veiledning, også om 

prosess

• Inneholder også noe villedning (krav som 

ikke er krav)

• Ha den tilgjengelig!
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Hensynssone som virkemiddel i arealplaner

Troms, april 2018/jms

Type sone (§ 11-8) Bestemmelse til  kommuneplan

(§ 11-8)

Bestemmelse til 

reguleringsplan

a) Sikring, støy, fare Forbud eller vilkår Som for § 12-7

b) Krav til infrastruktur Forbud eller påbud i et 

utbyggingsområde

Som for § 12-7

c) Landbruk, reindrift, 

mineralressurser, friluftsliv, 

grønnstruktur, natur- eller 

kulturmiljø mm

Retningslinjer om virksomhet; rammer 

for saksbehandling etter annet lovverk 

(der kommunen er myndighet)

Bestemmelser i randsoner til 

nye/reviderte verneområder

Som for § 12-7

d) Båndlegging etter pbl

eller annet lovverk

(Ikke eksplisitt hjemmel for 

bestemmelser, men praktiseres f eks 

for fredete kulturminner)

Som for § 12-7

e) Krav om felles 

planlegging

Bestemmelse for flere eiendommer om 

felles planlegging og om særskilte 

gjennomføringsvirkemidler

Som for § 12-7 

(kun ved område-

regulering)

f) Gjeldende 

reguleringsplan gjelder 

fortsatt

Krever at gamle planer vurderes mot ny 

politikk

Ikke aktuell



Hensynssoner –
ulik bruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan

• Hensynssone i kommuneplanens arealdel: 

Angir først og fremst et hensyn som må legges til grunn for videre 

planlegging (regulering, byggesak)

• Hensynssone i reguleringsplan:

• Informasjon om arealrestriksjoner etter annet lovverk (fredninger mm)

• Bestemmelser uavhengig av formål – hjemmel for type hensynssone i § 11-8 

(kommuneplan) og juridisk innhold i § 12-7 (reguleringsplan)

• Erfaringer: Unyansert og ukritisk bruk; regionale myndigheter pålegger 

hensynssoner, uten at dette er planleggingsrelevant

Hensynssone 

kommuneplanens 

arealdel 

Arealet kan bebygges (”friskmeldt”)

Arealet kan bebygges på vilkår

Arealet kan ut fra angitt hensyn ikke bebygges

Ny hensynssone i reguleringsplan

Troms, april 2018/jms



§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan (1) 

Plankart og planbestemmelser er likeverdige og må stemme overens!

Bestemmelsene utdyper plankartet.

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og 

hensynssoner om følgende forhold:

1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i 

planområdet, 

Bebyggelsens høyde/lengde/bredde/plassering/karakter ….BRA/BYA osv kan angis på plankartet, 

men ikke krav om dette.

2. vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 

herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta 

ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet,

Må ses opp mot miljø-, sikkerhets- og samfunnsinteresser. Ikke henvise til annet lovverk (med unntak 

av kulturminneloven ….)

3. grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav 

til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller 

begrense forurensning, 

Situasjonstilpasse støykrav utendørs; tiltak i og utenfor planområdet for i ivareta dette. Utdype, men 

ikke skjerpe, forskriftskrav. Rettsliggjøre T-1442 (ref T-1490). Krav til utforming av terreng.
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§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan (2) 

4. funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre 

hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og 

uteoppholdsareal,

Vide muligheter for å gi rammer for livet mellom husene, miljøtiltak mm

5. antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet 

og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, 

Viktig boligpolitisk virkemiddel. Fange opp spesielle krav til utforming av utearealer. Ikke lov å stille 

krav til løsninger inne i bygg!

6. bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 

herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur, 

Hjemmel for å sikre f eks automatisk freda og nyere tids kulturminner i planområdet. Kombineres 

ofte med hensynssone..

7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og 

nedre grense for parkeringsdekning, 

Fange opp lokale parkeringsnormer og evt differensiere dem.

NB: Ikke bestemmelse om maks hastighet, men fartsdempende tiltak går.

8. krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og at det er 

tilknytningsplikt etter § 27-5, 

Kun dersom det er gitt konsesjon for fjernvarmeanlegg.
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§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan (3) 

9. retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5, 

Har preg av instruks til kommunens egne etater.

10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et 

område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, 

transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler 

mv er tilstrekkelig etablert,

Viktig for å sikre god kvalitet på utearealer og ønsket utbyggingstakt.

11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og 

retningslinjer for slik plan,

Kun relevant for områderegulerinsgplaner.

12. krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte 

på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre 

samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,

Krav om undersøkelse av forurensa grunn, krav om overvåking av utslipp fra rensedam. 

13. krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i 

henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 andre ledd, 

Sikrer rettferdig fordeling av arealverdier og kostnader før utbygging

14. hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal. 

Viktig med tanke på ekspropriasjon / rett til innløsing
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Fysisk avgrensning av område der en 

reguleringsbestemmelse skal gjelde

1) Ved å knytte bestemmelsen til et eller flere angitte arealformål
– NB: «Arealformålsflater danner en sammenhengende «mosaikk» innenfor 

planavgrensningen til planen. Alle arealformål i ytterkant av planen, skal ha 

formålsgrense mot planavgrensningen og denne formålsgrensen skal ha identiske 

koordinater med planavgrensningen.» (Nasjonal produktspek, del 1, kap 1.7.3)

– Eller: Hele planområdet skal ha arealformål (pbl § 12-5), og bestemmelsene gis til disse 

(pbl § 12-7)

2) Ved å bruke hensynssone med tilhørende bestemmelse
– Hjemlene til bestemmelsene hentes fra pbl §12-7 reguleringsbestemmelser, mens type 

sone hentes fra pbl § 11-8

3) Ved bruk av RP-bestemmelseslinje:

– Brukes f eks i kulturminnevernet og for midlertidig anleggsområde
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Råd om reguleringsbestemmelser

• Spesifisert hjemmelsgrunnlag i pbl § 12-7, men det er ikke nødvendig å vise til 

hvert enkelt punkt

• Bestemmelsene er grunnlaget for gjennomføring av planen 

• Krav som kan følges opp! (Stryk setninger med bør, så langt mulig ol)

• Robust plan som tåler endringer – ikke fastsett flere detaljer enn nødvendig

• Ingen motstridende bestemmelser!

• Planen skal kunne tåle en rettssak

• Ikke bestemmelser med krav som går ut over andre forskrifter (miljø, TEK 

innendørs) eller som er strengere enn det en særlovsbehandling ville ha gitt –

men mulig å utdype og konkretisere slike

• Kommentar: Dette er presisert i kap 6.3.3/3.5.3 i reguleringsplanveilederen. 

• Andre begrensninger: Se kap 3.2 i ny veileder

• Unngå bestemmelser om framtidig saksbehandling

• Ikke nødvendig å vedta Norges lover på nytt – de gjelder uansett

• Bruk forslaget til nasjonal standard
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Forholdet mellom plan, byggesak og gjennomføring

• Forhold som trenger løsning i reguleringsplan, må ikke skyves ned til byggesak

• Reguleringsplan må ikke ha målkonflikter som ikke er løst og som trenger 

politisk avveining (for eksempel mellom kvalitet og utnytting)

• Ikke mer finmaska arealbruksformål enn nødvendig!

• Byggegrenser og tilsvarende rammer ut fra begrunnete hensyn til omgivelsene!

Egenerklæring fra en kommune: «Klare føringer i planbestemmelsene og tydelige 

rekkefølgebestemmelser. Få dispensasjoner og uklarheter i gjennomføringen av planen.»

Troms, april 2018/jms



Vedtaksfasen – kommunens ansvar og rolle

• Kommunen vurderer om planforslaget er «godt nok» til at det kan tas til 

behandling
• Ofte kilde til uenighet – forebygges ved tydelige krav og forventninger fra 

starten av

• Spesielle frister og prosedyrer for private reguleringsplanforslag

• Ingen spesielle krav til politisk behandling på vei til kommunestyret, men 

innstilling fra planutvalg er vanlig

• Vedtak av «mindre reguleringsplaner» i samsvar med fersk 

kommuneplan kan delegeres

• Planvedtak skal kunngjøres, også med orientering om klageadgangen

• Ingen ekstern legalitetskontroll med planvedtak, men en berørt part kan 

påberope seg ugyldig vedtak ved feil lovanvendelse eller avvik fra 

lov/forskrift

Troms, april 2018/jms



Kvalitet i reguleringsplan – hva er det?

Riktig plangrep og avgrensing av planoppgaven

Tilstrekkelig underlag for å utforme planløsninger

 Planen er utarbeidet av fagkyndige (§ 12-3)

 Planprosess som har involvert berørte aktører

 Relevant beslutningsunderlag (planbeskrivelse og eventuelt KU)

 Entydig og klar i rettslig innhold

 Uten innebygde målkonflikter

 Mulig å gjennomføre

Den vedtatte planen og planløsningen den viser er en politisk 

beslutning med avveining av mange interesser
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-

planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

Troms, april 2018/jms

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

