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Forelesningsoversikt 

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven 

Dag 2: Plan- og bygningsloven 

Dag 3: Naturmangfoldloven 

Dag 4: Forurensningsloven  

Dag 5: Vassdragsforvaltning  og prosessuelle 
temaer, samt oppsummering av overordnede 
temaer 
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Litt om forelesningsopplegget 
 Lest kap. 1-5 i Bugges bok eller kap. I-VI i 

Backers bok 

 Forelesningene går rett inn i lovgivningen og 
diskuterer: 

 Tradisjonelle forvaltningsrettslige perspektiver 

 Prinsipper 

 Virkemidler 

 Grunnlovens betydning 

 Betydningen av internasjonal miljørett 

 Betydningen av EØS-retten 

 Etiske perspektiver 
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«Prinsipp» og relaterte begrep 

(For-) 
mål 

Prinsipp 

Retts-
anvendelse 

Virke-
middel 

Politisk Rettslig 
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Virkemiddelperspektivet 
 Det mest uvante – behov for å etablere begrepsapparat 

 Hvorfor trenger jurister kunnskaper om bruk og 
utforming av virkemidler? 
 Jurister, økonomer, statsvitere, … 

 Et møtested for jus og politikk 

 Klassifisere på grunnlag av typer insentiver (Eckhoff, 
Statens styringsmuligheter, 1983) 

Normative Økonomiske 

Informative Fysiske 

Rettsregler 
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Valg av type virkemiddel 

 Nøkkelspørsmål: hvor effektivt er 
virkemidlet for å nå et gitt mål? 

 Hva slags effektivitet? 
 Kostnadseffektivitet og transaksjons-

kostnader 
 Styringseffektivitet (resultateffektivitet) 
 Dynamisk effektivitet 
 Effektivitet i internasjonalt perspektiv 

 Bruk av virkemiddelpakker? 
 Normative eller økonomiske 

virkemidler? 
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Normative virkemidler 
 Internalisering av pliktfølelse hos mottager 

 Problem: Manglende kostnadseffektivitet 
 «Command and control» 

 Hva sikrer fleksibilitet? 
 Unntaksadgang (med vilkår) 

 Bruk av «rettslige standarder» 

 Målorientert forpliktelse (forpliktelse til resultat 
snarere enn fremgangsmåte) 

 Fullmaktstilnærming – gradvis innstramning, myke 
regler 

 Variasjon av sanksjoner 

 Fleksibilitet i etterlevelse og kontroll 
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Hva rettes virkemidlene mot? 
 

Bugges tilnærming: 10 ”grunnproblemer” 

 

Her: Virkemiddelbasert tilnærming 
 

Aktiviteter   Virkninger 

Forurensning   Liv/helse/velvære 

Arealbruk   Ressurstilgang 

Ressursuttak   Biodiversitet 

    Estetikk (landskap og kultur) 

Konsesjonssystemer 

F-loven, pbl, ressurslover Miljøkvalitetsnormer 

Økonomiske virkemidler Grl. § 112, nml, forskrifter etter F-lov 
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Ansvar for virkemidlene 

Horisontalt Balansering 
av hensyn 

Vertikalt: 
Lokalt eller 
sentralt? 

”Subsidiaritet” 
eller felles-
interesser? 

Demokrati-
hensyn og 
ansvarlig-
gjøring 

Plassering av regler 
Utøvende myndighet 
på samme nivå 
Hvilke interesser 
skal organer ivareta? 

Bølger eller varige trender? 
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Læringskrav PBL 
 «Rettslige virkemidler og rammer for styring av 

arealbruk gjennom plan- og bygningsloven 
(arealplanlegging) og forvaltning» 
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Hva er (for-)målene til pbl? 
 (For)mål: ulike nivåer i pbl 

 (For)mål på lovsnivået: § 1-1 
 Bærekraftig utvikling (se også § 6-1) 

 Samordning 

 Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 

 Svake gruppers interesser 

 (For)mål på plannivået: § 3-1 til 3-5 
 Generelle mål: § 3-1 og § 6-1. Detaljerte 

 Kommunenivået: § 3-3. Tilrettelegging for utvikling og 
samordning, samt barns interesser 

 Regionnivået: § 3-4. Stimulere utvikling 

 Statlig nivå: § 3-5. Ivareta nasjonale og regionale interesser 

 Er det plass eller behov for prinsipper? 
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Pbls politiske betydning 

 Enorme verdier, all fast eiendom 

 Lokalt selvstyre og nasjonale interesser 

 Forholdet mellom offentlig styring og 
privates frihet 

 Omfattende forarbeider! 
 Ot.prp. 32 (plandelen), 45 (bygn.delen) (2007-2008) 

 NOUer fra planlovutvalget: 2001:7, 2003:14 

 NOUer fra bygningslovutvalget: 2003:24, 2005:12 

 NOU Arealplaner og ekspropriasjonserstatning 
2003:29 
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Hva er virkemidlene i pbl? 

 Basert på normative virkemidler – definerer 
hva som er lovlige tiltak 

 Høy grad av skjønnsmyndighet på plannivået; 
hensyn til kommunalt selvstyre og samordning 

 Lav grad av skjønnsmyndighet på 
byggesaksnivået; effektiv saksbehandling 

 Få eksempler på økonomiske virkemidler – 
fordelingsvirkninger  

 Regler om erstatning 

 Er det plass eller behov for prinsipper? 
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Hovedelementer i pbl. 

1. Utarbeidelse av planer 
 Fokus på arealplaner 

2. Krav om tillatelse for arealdisponering 
 ”Speilvending” (§§ 1-6 og 20-1) 

3. Lovfestede krav og skjønnsmyndighet 
 Materielle krav (kap. 27-30) 

 Forankring i lokale folkevalgte organer 

 Forholdet til forvaltningsloven § 1-9 

 Virkeområde: § 1-2: grunnlinjen + 1 nautisk mil 

 Tematisk: energiproduksjon og –overføring (§ 12-1 
tredje ledd) 
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Summegrupper 
Motorferdsel i utmark – snøscooterløyper 

 Beslutning lagt på kommunalt nivå 

 Valg mellom: Plan etter pbl / forskrift etter 
motorferdselsloven / begge deler 

 Hvilke argumenter  

kan anføres for og  

imot plan etter pbl? 

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kld/sak/snoscooter/id2076070/
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Planer 

Statlig 

Forventninger 

Arealplan 

Bestemmelser 

Retningslinjer 

Regionalt 

Plan 

Bestemm-
elser 

Inter-
kommunalt 

Kommunalt 

Plan 

Arealdel 

Regulerings-
plan 
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Oversikt plantyper (I) 
 Statlige 

 Nasjonale forventninger § 6-1 (Stoltenberg, Solberg) 

 Statlige planretningslinjer § 6-2 

 Statlige planbestemmelser § 6-3 

 Statlig arealplan § 6-4 

 Regionale (fylket § 3-4 i.f.) regional plan 
 Plikt til å utarbeide slik plan §§ 7-1 og 8-1 

 Generelle planer – skal legges til grunn for annen planlegging § 
8-2 

 Implementering av vannrammedirektivet 

 Regional planbestemmelse § 8-5 

 Eget kapittel om interkommunalt plansamarbeid kap. 9 

 Loven innebærer en styrking av det regionale nivået! 

 Overføring av planforberedelse:  § 3-7 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjonale-forventninger.html?id=649923
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/statlige-foringer-og-planer/statlige-planretningslinjer-spr.html?id=664274
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/statlige-foringer-og-planer/statlige-planbestemmelser-spb.html?id=664273
http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Arealplan-og-planregister/Statlege-arealplanar/
http://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-10-20-1911
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Oversikt plantyper (II) 
 Kommunalt nivå 

 Kommunal planstrategi § 10-1 

 Kommuneplanens arealdel kap. 11 
 Generell plan – politisk, forutsatt dynamisk 

 Del av den generelle kommuneplanen § 11-1 

 Plikt til å utarbeide slike planer for hele kommunen § 11-5 

 Reguleringsplan kap. 12 
 Spesifikk plan – juridisk, mer permanent 

 Plikt til å utarbeide slike planer? § 12-1: følger av lov, 
kommuneplanens arealdel (§ 11-9 nr. 1), eller ved ”større 
bygge- og anleggstiltak” der tiltaket innebærer ”vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn” 

 Områderegulering § 12-2 (kommunens ansvar fremhevet) 

 Detaljregulering § 12-3 (konkret prosjekt, ofte privat) 
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Opplegget videre 

1. Forholdet mellom plantypene 

2. Inndeling i soner 

3. Kompetanseplassering og dispensasjoner 

4. Konsekvensutredning 

5. Utbyggingsavtaler 

6. Strandvernet 

7. Rettsvirkninger for borgerne 

8. Kontroll og klage 

9. Byggesaksbehandling 
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1) Forholdet mellom plantypene 
 Skillet mellom «bestemmelser» og «retningslinjer» 

 Er det et hierarki mellom planene? 

 Statlige planbest. og arealplan §§ 6-3 og 6-4, vedtak etter § 11-18 

 Regional planbestemmelse § 8-5 

 Interkommunalt? Nei § 9-6 

 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel §§ 11-8 til 11-11? 

 «legges til grunn» (§§ 6-2, 8-2, 12-6) 

 Presumsjon for å følge, men kan begrunne fravikelse 

 Rettsvirkninger hvis ikke lagt til grunn: Innsigelser §§ 5-4 og 5-5 

 Hva skjer hvis motstrid? 

 «Lex posterior» § 1-5, men se § 11-8, 3. ledd (f) 

 Problem med å konstatere «motstrid» – forbudt / tillatt? 
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Summegrupper 

 Hvorfor er det få  

tilfeller av hierarki  

mellom plannivåene? 
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2) Inndeling i soner 

 Kan det benyttes flere formål for samme sone? 
 Arealdel: Nei, må velge mellom formålene 
 Reguleringsplan: Ja: § 12-5 

 Er det adgang til å spesifisere bruken i KPA? 
 Ja: Underformål § 11-7, kan ikke kombineres med 

mindre det er gitt bestemmelse om det 
 Er oppregningen av underformål i § 11-7 

uttømmende? Ja. 
 Hensynssoner i § 11-8: innenfor de øvrige sonene, og 

kan dekke flere hensyn: forholdet til nml §§ 4 og 5 
 Generelle bestemmelser: § 11-9, bestemmelser til 

arealkategorier: §§ 11-10 og 11-11, uttømmende! 
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Inndeling i soner (II) 

 Er det adgang til å spesifisere bruken i RP? 
 Arealformål § 12-5 

 Hensynssoner § 12-6 

 Utfyllende bestemmelser § 12-7 (”i nødvendig 
utstrekning”) 

 Uttømmende? § 12-5 (”herunder” + i.f.), 12-6 (?) 
og 12-7 

 

 

 Hva slags plan er dette? 
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3) Kompetanseplassering 
 Hvem har ansvaret for igangsetting? 

 Kommunen: §§ 11-12 til 11-15 / 12-1, 12-2 og 12-8 
 RP: Den som planlegger inngrep §§ 12-3, 12-8 og 12-11 

 Behandling: Hovedregel fullt kommunestyre 
 Adgang til delegering for «mindre endringer» (§§ 

11-17 og 12-14) 
 Betydning for saksbehandlingsregler og gyldighet 

– I hvilken grad er tiltaket i strid med reguleringsformålet? 
– Hvor stort areal gjelder tiltaket 
– Hensynet til smidig og rask saksbehandling, Rt. 2003/764 
– Uenighet mellom sektormyndigheter? Rt. 2003/764 

 Betydning for adgang til å stille vilkår 
– Noe snevrere for endringer enn dispensasjon, Rt. 2003/764 
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Dispensasjoner 

 Kan delegeres til administrasjonen 

 § 19-2: To vilkår: 
 «hensynene bak bestemmelsene» eller «hensynene 

i lovens formålsbestemmelse» må ikke bli 
«vesentlig tilsidesatt» 

 Fordelene «klart større» enn ulempene 

 Tidligere § 7, «særlige grunner» – Rt. 2007/57 
Trallfa 

 Særlig vekt på helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet 

 Ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler  
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4) Konsekvensutredn. – tiltak  

 Hovedformål 
 Sakens opplysning 

 Bringe på banen andre interessenter 

 Tvinge til eksponering og å presentere alternativer 

 Refleksjon over kompenserende tiltak 

 Fra generelle kompetanseregler til detaljerte krav 
 Pbl. kap. 14, Grl. § 112, EU-direktiv 2011/92/EU , Espoo-konv. 

 Hvor og hvilke aktiviteter – havområder? 

 Når – reell innflytelse 

 Hva – utredningsprogram, alternativer 

 Hvem – problemstillinger mht. interessefellesskap og deltakelse 

 Virkninger for vedtak – § 14-3  

 Mangler ved KU og domstolenes rolle (Rt 2009/661) 

http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://www.unece.org/env/eia/eia.html


Ole Kr. Fauchald 27 

KU – strategisk nivå 
 Hovedformål 

 Forebygging 

 Sumvirkninger 

 Redusere utgifter, flytting av ansvar 

 Utvikling fra tiltak til strategisk nivå  
 Pbl. kap. 14 og §§ 4-2 og 4-3, m.infl. § 20, EU-direktiv 

2001/42/EF, SEA-protokoll 

 Hvilke avgjørelser? 

 Når – reell innflytelse? 

 Hva – utredningsprogram, alternativer 

 Hvem – planmyndighet og forslagsstiller 

 Deltakelse – stadier  

 Effekter 
 Virkninger for prosjekter: flytting av ansvar? 

http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html
http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html
http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html
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5) Utbyggingsavtaler 
 Fleksibilitet og arbeids- og kostnadsdeling 

mot hensynet til tredjepart og rettssikkerhet 
 Forholdet til utbygger 

 Begrense kommunens maktposisjon 
 Hva som kan avtales definert § 17-3 

 Forholdet til kommunen 
 I hvilken grad bindes forvaltningsmyndighet? 
 Må ha grunnlag i plan § 17-1, jfr. § 11-9 nr. 2 

 Forholdet til tredjepersoners interesser 
 Prosedyrer for saksbehandling 
 Ikke enkeltvedtak eller påklages, men åpenhet §§ 

17-4 og 17-5 
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6) Strandvernet 
 Strandloven -> § 1-8 

 Utg.pkt. er byggeforbud – i bred forstand, jf. tiltak 
listet i § 1-6 

 Utvidet til visse områder langs vassdrag § 1-8, 5. 
ledd, handlingsplikt? 

 Begrensede muligheter for unntak 
 bestemmelser om byggegrenser til 

kommuneplanens arealdel, § 11-9 nr. 5 
 bestemmelser om visse næringsbygg i 

kommuneplanens arealdel, § 11-11 nr. 4 
 bestemmelser om byggegrenser til 

reguleringsplan, § 12-7 nr. 2 
 dispensasjon, § 19-2, men se 4. ledd 

 Planbest. og retn.linjer (sjø og vassdrag) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-strandsonen.html?id=636763
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/1994/t-1078-vernede-vassdrag.html?id=425432
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7) Rettsvirkninger for borgerne 
 Klargjort utgangspunktet i § 1-6, 2. ledd 

 Merk: Forbud gjelder uavhengig av om det er 
oppstilt krav om søknad og tillatelse 

 Begrensninger i borgernes handlefrihet 

 Planbestemmelser – statlige og regionale 

 Kommunale planer 
– Skille mellom pågående aktivitet og nye 

aktiviteter, inkl. endringer av pågående 
aktiviteter, §§ 11-6 og 12-4 

– Formålsbetraktninger helt sentralt – planformålet, 
andre planvedtak, lovformålet, prinsipper 

– Juridiske disposisjoner 
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Rettsvirkn. for borgerne (II) 
 Gir planen borgerne rettigheter? 

 Ikke ubetinget rett til bruksendring i tråd med planen 
§§ 11-6 og 12-4, jf. § 1-6, men dette kan diskuteres 

 Midlertidig forbud, kap. 13: behov for planendring 
 Rett til erstatning 

– Rådighetsregulering: Alminnelige regler + § 15-3 
– Innløsning §§ 15-1 og 15-2 
– Erstatning overfor andre grunneiere § 15-3, 5. ledd 
– Betydningen av RP for adgang til erstatning og for utmåling 

 Konsekvenser for kommunen 
 Rett til å ekspropriere 

– Reguleringsplan § 12-4, 4. ledd og kap. 16 

 Krav om innløsning og erstatning 
– Byrdefullt for kommunen! 
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Summegrupper 

Hvilke vedtak er det som «endres» når 
kommunestyret fatter vedtak om endring av 
arealdelen av kommuneplanen? 
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8) Kontroll og klage 

 Forhåndskontroll 

 Innsigelser §§ 5-4 til 5-6, 11-16, 12-13.  

 Hva slags grunnlag for innsigelse? 

 Etterfølgende kontroll 

 Statlig plan etter § 6-4 

 Endring av plan, lite brukt §§ 11-16, 3. ledd 
og 12-13, 3. ledd 

 Klageadgang § 1-9: Kun for reguleringsplan § 
12-12, 3. ledd 
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Innsigelser praktisk betydning 

 Riksrevisjonen 2007 
 «Undersøkelsen viser også at sentrale og regionale 

myndigheter har tilgang på effektive virkemidler for 
å sikre at arealplanleggingen er i tråd med nasjonale 
mål, for eksempel innsigelsesinstituttet og påklaging 
av dispensasjonssaker. Det kan imidlertid stilles 
spørsmål om innsigelsesinstituttet i tilstrekkelig 
grad benyttes av regionale myndigheter, og om 
Miljøverndepartementets praksis i innsigelsessaker 
bidrar til å redusere bruken av 
innsigelsesinstituttet.» 

 

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/areal.aspx
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Jan Tore Sanner 2014 

 Konfliktnivået må bli langt lavere. Brede politiske 
vedtak lokalt skal få større betydning, og innsigelser 
skal bare fremmes når det er helt nødvendig  

 Jeg vil ha langt færre innsigelser og protester. Bare 
når viktige nasjonale eller regionale interesser blir 
berørt, kan det reises innsigelser. Terskelen for å 
klage må bli langt høyere 

 Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses 
lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og 
næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket 

 Ny revisjon for forenkling av pbl? 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129599
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan--og-bygningsloven-mv/id2428529/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan--og-bygningsloven-mv/id2428529/
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9) Byggesaksbehandling 

 Læringskrav – ikke spesielt nevnt! 

 Når trenges byggetillatelse? 
 Utg.pkt. §20-1: Lang liste!  

 Regler om «automatisk begunstigende vedtak» § 
21-7, 2. ledd 

 Gjort visse unntak fra plikt til å benytte fagperson 
med «ansvarsrett» § 20-3 

 Unntak for visse tiltak §§ 20-5 og 20-6, men 
tillatelse kan kreves etter andre bestemmelser i 
pbl.  

 Tillatelse må foreligge før igangsettelse § 20-2 

 Totrinnsprosess 
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Lovbundet vedtak 
 Rettsgrunnlag: § 21-4 

 I tillegg: automatisk begunstigende vedtak (§21-7) 

 Skjønnsmyndighet begrenses, unntak: 
 Kap. 27-31, eks.: §§ 29-2, 30-2 og 30-3 (Rt. 1995/1939, § 29-4) 

 Midlertidig bygge- og deleforbud kap. 13 (Rt. 
2002/683) 

 Innebærer skranke for å oppstille vilkår? 
 Ja, må finnes særlig grunnlag! 

 Krav etter andre bestemmelser i pbl.  

 Hvis dispensasjon: Alminnelig adgang til å stille 
vilkår 

 Særregler om bortfall av tillatelse § 21-9 
 



Ole Kr. Fauchald 38 

Koordinering (integrering) 
 Rettsgrunnlag § 21-5 

 Hvor sterk koordinering skal finne sted? 
 Sakkunnskap 

 Prosessuell, men begrenset formell / 
innholdsmessig koordinering 

 Når skal det koordineres (plan eller 
byggesak)? 
 Formelt fokus på byggesak 

 Reell koordinering ved plan 

 Medfører koordineringen ansvarsovergang? 
 Frister for andre myndigheter i § 21-5 

 Må uansett ha tillatelser etter andre lover 
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Generelle perspektiver pbl 
 Tradisjonelle forvaltningsrettslige perspektiver 

 Planvedtak, lovbundet, prosess, vilkår, omgjøring 

 Prinsipper 
 Bærekraftig utvikling, samordning 

 Virkemidler 
 Normative, lokalt forankret, fleksible, kostnadseff.(?) 

 Grunnlovens betydning 
 Miljøkvalitet, informasjonstilgang 

 Internasjonal miljørett, EU/EØS-rett 
 KU, verneområder og arter med internasjonal status 

 Etiske perspektiver 
 Tredjepartsinteresser, svake grupper 


