
Hva er en arealplan?  
Arealplanlegging er en del av kommunens verktøy for å bestemme hvordan arealene i kommunen skal 

brukes eller vernes. Kommuneplanens arealdel viser hovedtrekkene i arealdisponeringen og 

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som 

må ivaretas ved disponeringen av arealene. Planen viser hvilke arealer som ikke skal bebygges, på 

hvilke arealer ny bygging er aktuelt, og samtidig hvordan bebygde områder kan utvikles, fortettes, 

eller oppgraderes og tas vare på. I kommuneplanen framgår det hvilke arealer det kreves 

reguleringsplan. Reguleringsplan brukes for å følge opp og detaljere arealbruken for et avgrenset 

område og for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private 

og offentlige interesser. Reguleringsplan skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av 

offentlige og private aktører. 

Plan- og bygningsloven har krav om hvordan en plan skal lages, hva den skal inneholde, hvordan 

innbyggere og berørte skal informeres og kunne si sin mening, om saksbehandling, vedtak og 

klagerett. En arealplan utformes i følgende tre hovedfaser 1) Oppstart og en beskrivelse av hva som 

skal planlegges og hvordan planen skal lages 2) Utredning/ kunnskapsgrunnlag og forslag til 

arealbruksløsninger 3) Forslag til plan og behandling (høring og offentlig ettersyn 

 Figuren nedenfor illustrerer prosessen med en reguleringsplan (kilde: Reguleringsplanveileder - 

regjeringen.no) 

 

Plan og bygningsloven 1985 gjelder for arealplaner som ble påbegynt før ny plan- og bygningslov 

trådde i kraft 1. juli 2009. Planer som var påbegynt før ny planlov trådde i kraft kunne fullføres etter 

1985-loven.  

Krav om risiko og sårbarhetsanalyser 

Både gammel og ny lov har krav om konsekvensutredning. Krav om risiko og sårbarhetsanalyser kom 

inn i lovens bestemmelser da den ble endret i 2008. Hensikten med denne bestemmelsen er å 

forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 

gjennom arealdisponeringen. Der risiko og sårbarhetsforhold er til stede, bør det føre til forsiktighet å 
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ta i bruk arealet. Bygninger og bruk av areal skal utformes og brukes på en slik måte at 

skadepotensialet holdes på et akseptabelt nivå. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal følges opp ved at 

det i arealplanene markeres såkalte hensynssoner med bestemmelser, herunder eventuelt forbud, 

som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

 

Hvem deltar i en planprosess?  
Kommunen er arealmyndighet og har ansvar for at planleggingen følger reglene i plan- og 

bygningsloven. Statlige og regionale myndigheter skal samarbeide med kommunen, bidra til at regler 

og retningslinjer følges opp, samt bidra med kunnskap på sitt ansvarsområde til kommunens 

planlegging. 

Dette kan være krav som er nedfelt i bl.a. lovverk, regler og retningslinjer osv. Dersom slike føringer 

ikke er tilfredsstillende ivaretatt i et planforslag, kan det fremmes innsigelse. Innsigelsen kan rette seg 

mot arealformål, hensynssoner med rettsvirkning og planbestemmelser i kommuneplanens arealdel 

og reguleringsplan. Innsigelsen kan gjelde innholdet i planen eller formelle forhold, for eksempel 

utforming av en planbestemmelse, lovligheten av et arealformål, eller at det er manglende eller 

mangelfull beskrivelse og konsekvensutredning. 

Når kommunen får innsigelse må kommunen sammen med berørte statlig og regionale myndigheter 

vurdere om innsigelsen kan løses. Det kan være behov for ytterligere utredninger, at det må gjøres 

endringer og tilpasninger i planen. I disse vurderingene må kommunen, sammen med den 

myndigheten som fremmet innsigelse, vurdere om tenkt arealbruk lar seg gjennomføre eller ikke. 

Fylkesmannen bistår i slike prosesser med mekling mellom partene hvis det er behov. Den 

myndigheten som har fremmet en innsigelse vurderer om kommunens nye utredninger, forslag til 

endringer/ tilpasninger tilfredsstiller at innsigelsen kan frafalles. Dersom det ikke kommer til enighet 

kan ikke kommunen gjøre et gyldig og rettskraftig vedtak for det arealet det er innsigelse til. 

Innsigelser som ikke løses ved dialog og samarbeid, eller ved mekling, avgjøres av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Departementets vedtak kan ikke påklages. 

 

 

Forvaltningsnivåer - hvem gjør hva?  

• Kommunene. Kommunestyret er ansvarlig for at det drives planlegging etter plan- og 

bygningsloven i kommunen. Det er kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer 

bruk og vern av arealene innenfor kommunens grenser. Kommunen skal sørge for at det 

foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før vedtak fattes. Det gjelder også saker der 

initiativ og dokumentasjon kommer fra private. I avveiningen mellom de ulike interesser, skal 

kommunen følge lovens bestemmelser om samarbeid, samråd og offentlighet.  

 

• Fylkesmannen skal ivareta både innbyggernes rettssikkerhet og de nasjonale miljøinteressene. 

Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling skal påse at kommunene ivaretar 

nasjonale interesser i saksbehandlingen. Fylkesmannen har innsigelseskompetanse på sine 

myndighetsområder herunder samordnet areal- og transportplanlegging, samt 

samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet. Dersom kommunen gjør vedtak om arealplaner som 

er i strid med de nasjonale interessene, skal Fylkesmannen gripe inn ved å fremme innsigelse. 



Fylkesmannen har en tilsynsrolle ovenfor kommunene.  

 

• Fylkeskommunen gir høringsuttalelser til slike planer og skal slik påse at statlige og regionale 

føringer blir fulgt opp. Fylkeskommunen har et veiledningsansvar til kommunal planlegging. 

Fylkeskommunen har innsigelseskompetanse på sine myndighetsområder herunder 

samordnet areal- og transportplanlegging. Dersom kommunen gjør vedtak om arealplaner 

som er i strid med nasjonale og regionale interesser skal fylkeskommunen fremme innsigelse.  

 

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og 

energiressurser og gir kommunene råd og veiledning i arbeidet med å vurdere blant annet 

flom- og skredfare. NVE har innsigelseskompetanse i saker om energi-, skred-, flom- , 

vassdrags- og grunnvannsspørsmål. Dersom kommunen gjør vedtak om arealplaner som er i 

strid med slike hensyn skal NVE fremme innsigelse.  

 

• Norges Geotekniske Institutt (NGI) er en norsk privat næringsdrivende stiftelse for forskning 

og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og 

deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes 

som byggegrunn og byggemateriale. 

 

• Private forslagsstillere har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og 

anleggstiltak og arealendringer. Det er planutvalget eller rådmannen som avgjør om forslaget 

skal behandles og sendes ut på høring. Hvis forslaget er i samsvar med kommuneplanen eller 

en områderegulering, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet forelegges 

kommunestyret. Når kommunen har akseptert at et planforslag fremmes, må forslagsstiller 

følge reglene for prosedyre i planprosessen som er gitt i plan- og bygningsloven.  

 

 


