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FORORD 
Disse fem studentarbeidene er individuelle semesteroppgaver i emnet APL311, Seminar i 
Planleggingsteori II, høsten 2006. Dette emnet gjennomføres som et litteraturstudium, hvor 
hver enkelt student velger et teoretisk tema innen eller tett opp til arealplanlegging. Temaet 
godkjennes av kursansvarlig lærer, og studentene skriver først en disposisjon, senere et 
utkast, som lærer kommenterer.  
Oppgaven kunne besvares på norsk, nynorsk, engelsk, dansk eller svensk. Oppgaven skal 
formes som en faglig artikkel på minimum 3500 og maksimum 4000 ord, den teller 5 
studiepoeng og bedømmes med bokstavkarakterer.  

Det settes krav til riktig form (innledning, hoveddel, avslutning), korrekt bruk av kilder og 
henvisninger, innholdsfortegnelse, eventuelt forord, resymé eller ingress, riktig bruk og 
nummerering av illustrasjoner, etc. 

Det forventes stor egeninnsats og stort sett selvstendig arbeid i emnet. Emnet må sees i 
sammenheng med APL310, APL301 og/eller APL303. Hensikten er å gi studenten en 
videre anledning til fordype seg i teori som er relevant for faget, spesielle interesser, men 
arbeidet er også et ”prøvestykke” for masteroppgaven. 

Studentene ble orientert om at de 5-6 beste besvarelsene ville bli utgitt i instituttets 
skriftserie E. Utvalget er foretatt på basis av de karakterene gitt ved ordinær sensur. 
Studentene har etter sensur, hatt anledning til å foreta forbedringer av manuskriptene. 
 
Institutt for Landskapsplanlegging, 
Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Ås, 04.02. 2007.  
 
Morten Edvardsen 
Redaktør, professor, ansvarlig lærer for APL311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto forside: Even Brattberg,Urbygningen,  UMB, 2003 
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FLEKSIBELT ELLER FORUTSIGBART PLANSYSTEM? 

 
Kirsti Stokke Burheim 

 
Innledning 
I Norge blir byggetillatelser i utgangspunktet gitt på bakgrunn av lovfestet bebyggelses-, 
regulerings- eller kommuneplan delt inn i ulike arealkategorier. Dette kalles i 
utgangspunktet et soneringsbasert reguleringssystem. I England vil en byggtillatelse ikke 
bero på en slik lovfestet plan, men på andre hensyn som varierer fra sak til sak. Dette kalles 
et diskresjonært plansystem. Forskjellene gir seg altså uttrykk i hvilke hensyn som blir tatt 
når bygge- og plansaker blir vurdert. Problemstillingen i denne oppgaven er hva som er 
forskjellene på disse to systemene. Hva er fordelene og hva er ulempene med de to 
systemene? I essayet vil det norske systemet i utgangspunktet brukes som eksempel på et 
soneringsbasert plansystem. Det engelske systemet brukes som eksempel på et 
diskresjonært plansystem.     
 
Jeg studerte hele mitt fjerde år på The University of Sheffield, Department of Town and 
Regional Planning. I løpet av året tok jeg kurs med bakgrunn i det engelske plansystemet. 
Jeg lærte langt fra alt om systemet, men forsto at enkelte av prinsippene systemet bygger på 
er til dels svært ulike fra de norske. De ulike plansystemene har svakheter og styrker.  Dette 
essayet forsøke å sette søkelyset på noen av disse.    
 
Begreper 
Artikler og forskning foretatt på dette området er stort sett skrevet på engelsk og det er 
derfor nyttig med en oversettelse og begrepsforklaring. Dersom det sees på ulike 
plansystemer og generaliserer, kan man grovt si at vi har to typer plansystemer: ”zoning 
planning” and ”discretionary planning” (Booth 1999: 31).  
 
”Zoning planning” 
Begrepet ”zoning planning” er vanligvis oversatt til soneringsplanlegging. Dette er et 
plansystem hvor alle deler av et område er dekket av en plan. Planen har tilhørende 
reguleringsbestemmelser som spesifiserer hva som er lovlig arealbruk på området. 
Plansystemet skal sikre forutsigbarhet, dette er tema seinere i essayet. Vi kjenner igjen det 
norske plansystemet som soneringsbasert. Majoriteten av plansystemer verden over ligger 
nærmest denne formen for planlegging.  
 
”Discretionary planning” 
”Discretionary planning” er vanligvis oversatt til norsk ved diskresjonær planlegging. 
Systemet kalles også et ad hoc system. I diskresjonære plansystemer blir alle bygge- og 
plansøknader behandlet individuelt, ikke etter én spesifikk plan. Det blir ikke tatt 
utgangspunkt i noen juridisk bindende plan slik som i for eksempel Norge. 
Planmyndigheten kan selv velge hva den vil legge vekt på i behandlingen av søknaden. 
Planen skal bli vurdert etter dens individuelle kvaliteter. Dette systemet sikrer fleksibilitet, 
dette er tema seinere i artikkelen. Det er hovedsakelig England og land som har vært under 
engelsk styre som ligger nærmest dette plansystemet.    
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De to formene for planlegging forsøker på hver sin måte å kontrollere utbygging og bruk av 
areal. Systemene skal balansere grunneieres og eiendomsutviklere sine interesser mot 
samfunnets interesser. Systemene skal også sikre forutsigbarhet knyttet til utviklingen av et 
område.   
 
Det engelske plansystemet 
Dette essayet har ikke som intensjon å presentere fullt og helt det engelske plansystemet. 
Det ville det heller ikke bli plass til. Jeg har likevel prioritert å ta med en kort presentasjon 
av hvordan det engelske planhierarkiet er lagt opp. Dette for å sette den egentlige 
problemstillingen inn i et overordnet perspektiv.  
 
I England er det planlegging på flere nivåer. European Union (EU) er det øverste nivået 
planleggere i England må forholde seg til. EU organiserer planlegging, regional utvikling 
og transport i Europa. EU har flere krav knyttet til miljøforurensing og vern av 
naturområder. De lager retningslinjer for utvikling av europeiske transportnettverk, og de 
lager retningslinjer og griper inn i landbrukspolitikken, blant annet gjennom subsidier. EU 
har i England først og fremst involvert seg i oppgaver knyttet til miljøkonsekvenser og 
støtter også ulike regionale prosjekter økonomisk. Ett eksempel er ”Objective 1 fundings”. 
Dette ”øremerkede” økonomiske tilskuddet skal hjelpe Europas fattigste regioner. Målet er 
å få regionene opp på ett økonomisk nivå med resten av landet. I England er det bare tre 
regioner som er ”kvalifisert” for denne støtten. En av disse er South Yorkshire hvor 
deindustrialiseringen på 80-tallet har satt klare spor. Pengene blir blant annet brukt til 
prosjekter som er med på å gjøre sentrum i byene mer attraktive. Dette for å gjøre byene 
tiltrekkende slik at bedrifter etablerer seg og skaper arbeidsplasser.   
 
Neste nivå er ”Central Government”. I England er det pr 5. mai 2006 Department for 
Communities and Local Government som har ansvaret for overordnet planlegging. De 
nasjonale retningslinjene er ivaretatt gjennom ”Planning Policy Statements” (PPSs). Disse 
blir utgitt av den engelske regjeringen. Eksempler på disse er PPS1 (2005) ”Delivering 
Sustainable Development” og PPG2 (1995) ”Green Belts”. Fokuset i PPS´ene varierer etter 
hvilken politisk fløy som sitter i regjering. Disse dokumentene skal bli tatt hensyn til av de 
lokale myndighetene når det utarbeides planer. Disse dokumentene er også ”material 
considerations” som kan bli lagt vekt på i en bygge- eller plansøknad. Artikkelen kommer 
denfor mer inn på hva uttrykket ”material considerations” innebærer.   
 
På det regionale nivået har England det som kalles for Regional Chambers. Disse er 
ansvarlige for å formulere regionale føringer. ”Regional Spatial Strategies” (RSS) er 
lovfestet dokument under Section 54 A i Town and Country Planning Act 1990. RSS´ene 
fokuserer ikke bare på arealbruk, men også på plassering og tilgjengeligheten av boliger, 
jobbmuligheter og vern av naturområder. Dokumentene skal fokusere på sin region 
spesifikt, og ikke nødvendigvis følge de nasjonale føringene blindt.    
 
Det er på det lokale nivået planmyndighetene behandler bygge- og plansaker. De utarbeider 
og lager ulike former for planer. I England er det ulike momenter som blir tatt i betraktning 
i vurderingen av en bygge- eller plansak. De individuelle kvalitetene på prosjektet blir 
vurdert. Dette gjør at systemet er fleksibelt. Det er likevel viktig å ha en viss form for 
forutsigbarhet i systemet. Dette er ivaretatt gjennom såkalte ”Development plans” som  
dekker flere typer dokumenter. I såkalte ”Counties” eller ”Non-metropolitan districts” er de 
fleste områder dekket av ”Structure plans” og ”Local plans”. I London og såkalte 
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”metropolitan areas” er områder dekket av ”Unitary Development plans (UDPs)”. Disse 
planene peker ut områder som er gunstige for boliger, industri, detaljhandel eller annen 
bruk. I Section 54 A i Town and Planning Act 1990 står det at avgjørelser skal følge 
”Development plan” dersom ikke annet materiale indikerer noe annet. Planen skal altså tas 
til vurdering i behandlingen av en søknad, men behøver ikke bli rigid fulgt opp. Jeg 
kommer ikke til å gå inn på den eksakte intensjonen og innholdet i disse ulike planene, det 
ville bli for omfattende i denne artikkelen. 
 
Det norske plansystemet 
Jeg har nå kort presentert det engelske planhierarkiet. Jeg kommer ikke til å gå så nøye inn 
på det norske, da jeg antar at dette er mer kjent for leserne av artikkelenEn kort 
oppsummering fokuserer spesielt på hvilke hensyn som tas når det søkes om bygge-
tillatelse.  
 
Det er plan- og bygningsloven (pbl) fra 1985, nr. 77 som i første rekke gir spilleregler til 
planprosessen, samt fastsetter hvilken rettslig betydning en vedtatt plan skal ha. 
Hvem som står for planleggingen, når planer må foreligge, hvem som skal høres, hva 
planene skal inneholde og hvem som skal få uttale seg til de ulike planforslagene er noen av 
spillereglene som er regulert etter loven. Det er i loven forsøkt å finne en balansegang 
mellom forutsigbarhet og behovet for fleksibilitet (Røhnebæk 1995: 101).  
 
Det norske plansystemet er i utgangspunktet et soneringsbasert system basert på juridiske 
bindende planer. Det er i Norge flere typer planer. Disse kan deles inn etter hvilke 
forvaltningsorganer som beslutter planene, eller om de er bindende eller ikke. Vi kjenner til 
de rikspolitiske bestemmelsene, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner som bindende planer/retningslinjer.  
 
Som i England er det også flere overordnede planer det skal tas hensyn til i planleggingen. 
På nasjonalt nivå blir det gitt ut rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser. Dette er et 
virkemiddel regjeringen kan gripe til dersom nasjonale eller regionale interesser ikke blir 
godt nok ivaretatt på det lokale forvatningsnivået. På fylkesnivå blir fylkesplaner vedtatt 
med kgl res, som er retningsgivende for kommunale og statlige planer. Den praktiske 
formen for planlegging skjer på kommunalt nivå. Kommuneplanens arealdel skal dekke 
kommunens arealer. Reguleringsplaner er mer detaljert og dekker et mindre område, mens 
bebyggelsesplaner gjerne dekker et enda mindre område. Den største forskjellen er at 
reguleringsplaner, på samme måte som med kommuneplanen, vedtas av kommunestyret, 
mens bebyggelsesplanen vedtas av det faste utvalget for plansaker.  
 
Figuren under viser hvordan man kan oppnå byggetillatelse. I figuren står det 
kommunedelplan, men det kan også være kommuneplan. Hovedregelen er at alt 
byggearbeid krever kommunal tillatelse etter pbl § 93. Fra høyre blir byggetillatelse gitt 
med utgangspunkt i en reguleringsplan og kommuneplan. Dette er den mest vanlige måten 
å gjøre det på. En slik omfattende prosess blir kun brukt i omfattende prosjekter. Dersom vi 
ser ett hakk til høyre ser vi at byggetillatelse blir gitt med utgangspunkt i bebyggelsesplan, 
reguleringsplan og kommuneplan. En slik utstrakt prosess blir kun brukt for omfattende 
prosjekter. Ett hakk til høyre til og byggetillatelse blir gitt med bakgrunn i kommuneplan 
og bebyggelsesplan. Helt til venstre blir byggetillatelse gitt direkte fra kommuneplanen. 
Dette er mer vanlig i rurale områder.  
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Figur 1: Viser sammenhengen mellom kommuneplan og byggetillatelse. Jensen R  2000: 52 

 
Det bør også være mulig å velge andre løsninger enn det planen sier, dersom for eksempel 
ikke terreng og plan stemmer. Av den grunn følger pbl § 7. Her gis det faste utvalget for 
plansaker mulighet til å gi dispensasjon fra pbl og planer etter pbl. Dette kan bare gjøres 
dersom det foreligger ”særlige grunner”. Det kreves at hensynet til dispensasjonen veier 
klart tyngre enn de hensynene som begrunnet den arealdisponeringen kommunestyret i sin 
tid vedtok. Dersom det er snakk om mer enn en ”mindre vesentlige endring” må det 
utarbeides ny reguleringsplan.   
 
Drøfting 

 
Soneringsbasert plansystem  
Det soneringsbaserte plansystemet har som nevnt tidligere i artikkelen en plan som dekker 
ett helt område. Planen er delt i ulike soner som sammen med tilknyttede 
reguleringsbestemmelser sier noe om den lovlige arealbruken på området.  
 
Systemet søker å oppnå en høy grad av forutsigbarhet. Det er to former for forutsigbarhet 
som er vesentlige (Booth 1995: 104). For det første er systemet med på å minke risikoen 
ved investering. Grunneierne og arealutviklere kan planlegge med en viss form for visshet 
om at den eksisterende planen vil bli fulgt. For det andre sier soneringen ikke bare noe om 
hva som ikke er tillatt arealbruk, den gir også en absolutt rett til å drive en viss form for 
arealbruk. Disse rettighetene kan bli prøvd ut i en rettssal. Dette betyr også at en tredjepart 
kan prøve en avgjørelse i retten dersom han/hun mener at det er gitt byggetillatelse på galt 
grunnlag.    
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Et plansystem som dette gjør også at planmyndigheten har klare bindinger å følge i 
behandlingen av en bygge- og eller plansøknad. Sannsynligheten for at et enkelt ”innfall” 
eller tilfeldig politisk hensikt skal påvirke utfallet av behandlingen minker. 
 
Det soneringsbaserte systemet har også noen ulemper. Det kan komme situasjoner som ikke 
er forutsett, og dermed ikke inkludert i planen. Det kan bli vanskelig å ta avgjørelser på 
problemstillinger som tidligere ikke ble sett på som aktuelle. Booth skriver i artikkelen 
“Zoning or Discretionary Action: ---“ (1995: 104) at “dealing with uncertainty of this kind 
poses a real threat to the underlying basis of the system itself”. 
 Han skriver også at dette kan løses på to ulike måter. Den ene er å prøve å prøve å lage 
reguleringene mer detaljert for å håndtere flere ulike muligheter på tenkte framtidige 
situasjoner. Den andre muligheten er å legge inn muligheter for fleksibilitet og spillerom 
for forhandlinger inn i reguleringene. Begge systemene kan være problematiske. Den første 
måten kompliserer reguleringen og gjør systemet vanskelig å lese, spesielt vil dette å ut 
over menneskene planen berører. Den andre måten å løse problemet på kan føre til at 
forutsigbarheten, som er systemets styrke, forsvinner.  
 
Soneringsbaserte planleggingssystemer i land verden over har lagt inn ulik grad av 
fleksibilitet. I Norge er det flere momenter som gjør at plansystemet har blitt mer fleksibelt 
og at systemet er noe mindre forutsigbart. A E Røsnes nevner to viktige årsaker (Røsnes 
2006: side 68-70). Den første er muligheten til å godkjenne juridisk bindende underordnede 
planer som er i motsigelse til en høyerestående juridisk bindende plan. Den siste planen 
som blir vedtatt er den gjeldende. Fleksibiliteten øker fordi prinsippet sier at man ikke 
behøver ta hensyn til en godkjent plan som foreligger. Den andre muligheten er den private 
initieringsretten. Eiendomsutviklere, grunneiere eller hvilke som helst andre har rett til å 
legge fram forslag til juridisk bindende planer og har krav på å få de behandlet. Dette er 
ikke vanlig i for eksempel Sverige.   
   
Den såkalte skjønnhetsparagrafen i pbl § 74. 2 lyder:  

”Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført 
slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelig skjønnhetshensyn både i seg 
selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk 
utforming i samsvar med tiltaks funksjon og med respekt for naturgitte og bygde 
omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret.” 

 
Med dette setter loven mer fokus på hva som er estetisk pent å se på. Den gir planmyndig-
heten mer frihet til å sette foten ned dersom bygget/innretning ikke er estetisk. 
Betraktningen går utenfor vurderingen om søknaden tilfredsstiller gjeldene plan eller ikke. 
Paragrafen går i retning av et diskresjonært plansystem hvor planmyndigheten selv kan 
velge hva som skal legges vekt på.  
 
Diskresjonært plansystem 
Det diskresjonære plansystemet er bygd på helt andre prinsipper enn det soneringsbaserte. 
For det første tilbyr systemet ingen rettigheter for bygging før søknaden er godkjent. Det er 
altså ikke som i et soneringsbasert system hvor ”sonen” forteller hva som er tillatt arealbruk 
på området. I England var det for eksempel en overlagt intensjon, da dagens system for 
byplanlegging ble introdusert seint på 1940- tallet, at utviklingsmuligheter skulle være 
nasjonalisert og ikke garantert for enkelte juridisk (Booth 1995: 105). Lovmessig er dette 
uttrykt i setningen som skal beskrive kriteriet for vurderinger knyttet til “development 
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control”. Section 70 i den britiske Town and Country Planning Act av 1990, som springer 
ut av  Section 14 i  The 1947 Town and Country Planning Act, krever at den lokale 
planleggingsmyndigheten i behandlingen av planleggingssøknader “has regard to the 
development plan insofar as it is material to the application, and to any other material 
considerations--”.  
 
“Other material considerations” kan for eksempel være plassering av bygningen, 
innvirkning på små bedrifter, estetiske hensyn, hensynet til ”national government guidance” 
som tidligere nevnt, trafikk problematikk, miljøaspekter og innvirkning på landskap. Ulike 
regjeringer i England har gitt ut retningslinjer for hva de har ment er de viktigste hensynene 
å ta til enhver tid. Dette betyr at de ulike regjeringene har kunnet påvirke utviklingen noe. 
Det har vært ulike fokus gjennom tidene med konservative og sosialdemokratiske 
regjeringer.  
 

“In addition to reflecting the policy priorities of the Government of the day, the most 
material Considerations can therefore indicate changing social, economic, or 
environmental considerations within a particular scale. Discretionary planning 
systems are therefore praised for their ability to react to situations, for being flexible 
and devoid of rigid, unadaptable rules”, skriver Tewdwr-Jones (1999: 244-256). 

 
Det står også i loven fra 1947 at den lokale planleggingsmyndigheten “should think fit”. 
(Booth 1999: 38). ”The plan can, therefore, never be more than an indication of the future 
pattern and development, and there is no guarantee of what will or what will not be 
acceptable” (: 31). Det diskresjonære plansystemet skal sikre fleksibilitet, men det er også 
viktig at plansystemet sikrer en viss form for forutsigbarhet. Dette er i England forsøkt ved 
å vedta ”Development plans”. Planene har en viktig rolle og skal hjelpe til å vurdere en 
individuell plan- og/eller byggesak. Planen er bare retningsgivende og behøver ikke bli 
fulgt. ”The Development Plan” er bare én av flere mulige faktorer som kan informere om 
hva som kan bli svaret på en bygge- eller plansøknad. Det kan til og med hende at den ikke 
gir noen riktig indikasjon i det hele tatt.  
 
Det er altså ingen garanti for at en byggetillatelse blir gitt, og den eneste retten en grunneier 
har er å bruke sin eiendom slik den foreligger. Det er også slik at en bygge- eller plansak 
ikke kan prøves ut i rettssystemet.  
 
Dette systemet har positive og negative effekter. De negative konsekvensene er innlysende. 
For det første er muligheten for å ta avgjørelser basert på egne meninger og verdier åpen. 
Hva som er viktig materiale å begrunne en avgjørelse på er opp til den enkelte behandleren. 
Systemet beror på høy tillit til den lokale planmyndigheten. For det andre er systemet 
kapabelt til å produsere en høy grad av uforutsigbarhet. Ingen utvikler kan være helt sikker 
på å få en bygge- eller plansak godkjent. Andre veien kan behandleren av søknaden føle at 
det ikke er noen klart grunnlag for å ta en avgjørelse. En tredje negativ effekt er vanskelig-
heten med å se poenget i å produsere en såkalt ”Development plan”. ”The ”other material 
considerations” clause has led to considerable uncertainty about what plans should 
achieve or what the appropriate form of expression should be” (Booth 1999: 42). Til slutt 
er det verdt å nevne at et slikt plansystem ikke gir noen garanti for en tredjepart, som det 
soneringsbaserte systemet i prinsippet gjør. Det er absolutt ingen rettighet til å utfordre en 
godkjennelse av en bygge- eller plansak, dersom du ikke er utvikleren.  
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Det diskresjonære plansystemet kan svare på ulempen med lite forutsigbarhet ved at 
systemet er fleksibelt. ”The flexible, discretionary planning process existing in Britain has 
been praised for its ability to accommodate change quickly, particularly in economic 
circumstances” (Tewdwr-Jones 1999: 245). Dette er en egenskap de soneringsbaserte 
plansystemet ikke har i samme grad. Systemet gjør at omstendigheter som endrer seg fra en 
plan er vedtatt til en bygge- og plansøknad skal bli vurdert raskt kan integreres. ”It ensures 
that inevitable change can be rapidly absorbed into the system without necessarily 
prejudicing the policy base in its entirety”. (Booth 1999: 42). Det diskresjonære plan-
systemet i England har tillatt planmyndigheten å ta avgjørelser i fravær av formelt 
godkjente planer som ikke er ”up to date”. ”These are formidable strengths. But they are 
also strengths which carry with them some significant disbenefits”. 
 
På 70 og 80-tallet var det i England flere eksempler på at det diskresjonære plansystemet 
ikke fungerte godt nok (: 39). På slutten av 1980-tallet begynte det å danne seg en viss 
forståelse av at ”Development Plans” kunne være en måte å løse uenigheter og eliminere 
bort egne lokale avgjørelser. Prosessen fram til denne enigheten var lang, men den siste 
steget kom med ”Planning and Compensation Act 1991”. Denne loven inneholdt en setning 
som sa at ”The Development Plan” skulle være det første momentet man så på i 
vurderingen av en bygge- eller plansøknad. På dette tidspunktet var mange begeistret for 
forandringen som mange mente flyttet det britiske diskresjonære planleggingssystemet 
nærmere det soneringsbasert systemet som resten av Europa brukte. Det er likevel verdt å 
nevne at den nye setningen var noe tvetydig. 
  
 ”The reference to ”Other material considerations” was not abandoned; the wording of 
 the section merely required that: ”where in making a determination under the Planning 
 Act, regard is to had to the development plan, the determination shall be in accordance 
 with the plan unless material considerations indicate otherwise” (: 42). 
 
Det britiske systemet beholdt altså den diskresjonære formen, men beveget seg ett hakk mot 
det soneringsbaserte plansystemet. 
    
Konklusjon 
Bruken av sone- eller diskresjonært plansystem til å kontrollere byggeaktivitet er ikke et 
resultat av et plansystem som ”noen fant opp”. Systemet er et resultat av ulike typer 
politiske, legale og administrative kultur. ”In some cases it is a question of the 
establishment of rights enshrined in a written constitution, as in U.S and France” (Booth 
1995: 104). 
 
Som vi har sett gjennom denne artikkelen har det norske soneringsbaserte plansystemet 
”innbakt” noen momenter som får det til å ligne noe mer det diskresjonære. Det har også 
kommet flere vurderingsmomenter til, som for eksempel skjønnhetsparagrafen. Vi har også 
sett at at det britiske diskresjonære systemet har fått inn momenter som hvertfall kan sies å 
ha gjort det noe mindre diskresjonært. Det er derfor fristende å skrive i konklusjonen at vi 
ser systemene trekke mot hverandre. Kanskje er det slik at noe midt i mellom de to 
systemene ville vært den aller beste løsningen. P. Booth advarer likevel mot en slik 
konklusjon. Han påpeker at soneringsbaserte og diskresjonære plansystemer ikke eksisterer 
som individuelle fenomener, som kan endres på av en planleggers vilje. Systemene er et 
resultat av grunnlov og den kulturen som har vært med å skape dem (1999: 43):  
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“The significant strengths of a discretionary and regulatory systems carry with them 
weakness, which have to be resolved within the context of the system itself. It is resolving 
those weaknesses that the real test of any planning system lies.”  
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UTBYGGINGSAVTALER – ET VIRKEMIDDEL FOR 
GJENNOMFØRING AV SMÅHUSOMRÅDER 

 
Line Bjørnstad Grønlie 

 

Problemstillingen 
Det har de siste årtier vist seg mer og mer vanlig å bruke utbyggingsavtaler som et 
virkemiddel for å få til en ønsket arealbruk og gjennomføring av de planene som lages. 
Utarbeidelsen av en tekst som ble tatt inn i plan- og bygningsloven  27. mai 2005 nr. 30, 
kapitel XI-A, viser tydelig denne prosessen og behovet som har oppstått for å regulere det.  
Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med bruken av slike avtaler er hva de kan brukes 
til, og i hvilke tilfeller det vil være feil å bruke dem.  
 
Utbyggingsavtaler er ofte et godt virkemiddel for å få til en gjennomføring av planen. 
Jeg vil i denne oppgaven se på utbyggingsavtaler i forhold til gjennomføringen av planer og 
da rette blikket spesielt mot bruken i forhold til utbygging av småhusområder, og 
lovreguleringen som har kommet. For å gjøre dette vil jeg se på et eksempel der 
utbyggingsavtaler ble brukt, et område i Nes kommune i Akershus; Neskollen.  
 
Hva er en utbyggingsavtale? 
Utbyggingsavtaler er:  
 ”avtaler om utbygging av et konkret område, der kommunen i samarbeid med en eller 
 flere utbyggere og/eller grunneiere gjennomfører utbygging innenfor rammen av en 
 kommunal arealplan, dvs. kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller 
 bebyggelsesplan.” (Ot.prp. nr. 22, 2004-2005: 5)  
 
 ”Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger 
 om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter 
 denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.” (Plan – og 
 bygningsloven kap. XI-A, § 64) 
 
En utbyggingsavtale er som en kan se fra definisjonene over, en avtale mellom kommunen 
og utbygger der de to partene avtaler noe for å få til en gjennomføring av en plan, som 
oftest på bakgrunn av en formell arealplan. Avtalen kommer altså i tillegg til planenes 
bindende regulering (Røsnes 2005). Avtalen er med på å avklare forholdet mellom de to 
partene og den gjør den offentlige saksbehandlingen mer forutberegnelig for utbygger 
gjennom at den setter opp noen milepæler.  
 
Det som er viktig å huske på er at en slik avtale først og fremst bør sikre at utbyggingen gir 
et godt resultat for de som skal bruke området. Dette skal skje uten at det fører til et 
dårligere tilbud til kommunens andre innbyggere (Ot.prp.nr.22. 2004-2005: 17). 
 
Eksempelet Neskollen 
Neskollen er et område i Nes kommune på Øvre Romerike som ligger i nærheten av 
Gardermoen. Det var helt siden 70-tallet et ønske fra noen om å bygge ut dette området. 
Neskollen var avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ble i 1998 kjøpt 
opp av Boliginvest 1, som var et utbyggingsselskap opprettet spesielt for denne 
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utbyggingen bestående av 20 investorer. De engasjerte Real Boligutvikling AS for å stå for 
selv utviklingen og gjennomføringen av utbyggingen på Neskollen. Det var stor optimisme 
til prosjektet i forhold til den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Boliginvest 1 ønsket en 
utbygging av totalt 1200 boliger, sentrumsbygg, skole, barnehage og idrettsanlegg. 
Kommunen ønsket opprinnelig en utbygging av 800 til 1000 boliger. Utbygger ville også 
ha en raskere utbygging enn det kommunen ønsket, med 350 boliger pr. år. For at utbygger 
skulle å få gjøre det slik de selv ønsket, gikk de med på å finansiere infrastrukturen i 
området. Boliginvest 1 vurderte markedet som godt, spesielt i forhold til flytting av 
hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen. Det ble blant annet satset sterkt på at flere av de 
ansatte på Fornebu skulle flytte nærmere Gardermoen, og Neskollen ble av utbyggerne sett 
på som et fint sted for dette. Det ble på bakgrunn av dette laget reguleringsplan og 
utbyggingsavtaler. Utbyggingen av området startet i 1999 og frem til 2002-2003 var det 
solgt 340 boliger, det var 30 usolgte boliger og 56 byggeklare tomter. Desember 2002 gikk 
Boliginvest 1 konkurs. Konsekvensene av dette var mange, blant annet sto området lenge 
uferdig og beboerne måtte krangle mye for å få det ferdigstilt. En av grunnene til dette er at 
utbyggerne lot huskjøperne velge fra hele området hvilke tomter de ønsket å kjøpe. Dette 
førte med seg at all infrastrukturen måtte opparbeides først. Alternativet til dette er at ett og 
ett område ble utviklet og ferdigstilt (Rud og Nordahl: 2004).  
 
Undersøkelsen av utbyggingen fra Byggforsk; utvidet bruk av utbyggingsavtaler – 
fortellingen om utbyggingen på Neskollen (Rud og Nordahl 2004), tar spesielt for seg de 
forskjellige fasene i utbyggingen og innholdet i reguleringsplanene og utbyggingsavtalene, 
i tillegg til diskusjoner og avveininger som ble gjort ved avtaleinngåelse og konkursen og 
hvilke konsekvenser den hadde. Det som først og fremst belyses er konsekvensene av 
rekkefølgebestemmelsene og innholdet i utbyggingsavtalen. Det som skiller 
utbyggingsavtalene her fra andre er at ”utbygger i dette tilfellet har påtatt seg ansvaret for å 
framskaffe og finansiere langt flere fellesanlegg og fellesinnretninger enn det som er 
vanlig” (Rud og Nordahl 2004). Det var et ønske fra utbygger om å tilby huskjøpere et helt 
ferdig område som hadde alt man trengte i forhold til skole, barnehage, sentrumsbygg og 
idrettshall.  
 
Erfaringer som trekkes ut fra denne utbyggingen er at man må i en slik avtale ta hensyn til 
markedet og med det ha noen muligheter i avtalen for tilpasninger og større fleksibilitet. 
Hvis markedet skulle svikte, slipper man å gjennomføre i samme tempo og på samme måte 
som det først er avtalt. Altså en avbruddstrategi. Det var også et problem at utbygger skulle 
stå for så mye av infrastrukturen, både sosial og teknisk. I dette tilfellet var utbygger selv 
positiv til å gjøre det og foreslo selv flere tiltak som de ønsket i området. Et spørsmål her er 
om kommunen kanskje burde ha sett at dette ikke ville gå, ettersom prosessen gikk sin gang 
og utbyggerne fikk pengeproblemer, og dermed grepet inn. Kanskje det hadde vært greit 
om kommunen bremset på utbyggerne og overprøvd deres kompetanse på området? Hadde 
utbyggingsavtalene blitt forandret hvis de ble inngått med lovhjemmel og da også krav til 
høringer? Hadde investeringsselskapet klart å unngå konkurs hvis de hadde en 
avbruddstrategi i avtalen?    
  
Hva kjennetegner utbyggingsavtaler uten lovhjemmel? 
Det som kjennetegner utbyggingsavtaler uten lovhjemmel er først og fremst det at man kan 
avtale det meste innenfor noen grenser. Her gjelder avtalefrihets-prinsippet. To parter kan 
avtale det de vil mellom seg innenfor rimelighetens grenser. Man kan for eksempel ikke 
binde kommunestyrets endelige vedtak gjennom en avtale og man kan heller ikke sette 
vilkår for behandlingen av privat reguleringsplanforslag etter plan- og bygningsloven § 30 
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(Ot.prp.nr.22 2004-2005). Gjennom rettspraksis er det også satt som krav at det som skal 
gjennomføres og/eller finansieres må ha en saklig sammenheng med den utbyggingen som 
skal skje, dette gjelder for øvrig også under dagens lovregulering. Eksempelet fra Neskollen 
er et eksempel på utbyggingsavtaler uten lovhjemmel. Utbyggingsavtaler ble ikke 
lovregulert før det ble vedtatt nytt kapittel XI-A i plan- og bygningsloven 27 mai 2005. 
Dette ble satt i kraft 1. juli 2006. 
  
Utbyggingsavtaler før denne lovreguleringen hadde store forskjeller fra kommune til 
kommune, dette fordi kommunene ikke brukte samme praksis. Det er mange tilfeller der 
man kan lure på om kommunen har gått for langt i hva den krever av utbygger, slik man 
kan spørre seg om kanskje Nes kommune gjorde her på Neskollen. Utbygger selv trodde 
også at han kunne gape over mer enn det det viste seg han kunne. Kommunene brukte nok 
ofte mulighetene de hadde gjennom en utbyggingsavtale til å få finansiert skoler og annen 
sosial infrastruktur i tillegg til den tekniske infrastrukturen. Mange utbyggere synes nok 
også at det har vært greit å finansiere sosial infrastruktur, siden de ellers kanskje hadde 
måttet vente på at kommunen selv skulle bygge for eksempel en ny skole, før de fikk bygge 
ut. Dette kan ta tid siden det er et kjent faktum at kommune-Norge ikke har spesielt mye 
penger. Utbyggerne ser ofte en mulighet til å tjene penger nå, og har da ikke tid eller råd til 
å vente på kommunen. Markedet forandrer seg fort. Dette er jo noe som vi også ser i vårt 
eksempel her, men her var det en feilvurdering av markedet som var skylden i at det ikke 
gikk helt som ønsket.  
 
Det har ikke vært vanlig at tredjemann skulle høres i en prosess med utbyggingsavtaler, slik 
som ved reguleringsplaner og lignende. Utbyggingsavtaler ble sett på som en privatrettslig 
overenskomst mellom kommune og utbygger. Dette betyr jo ikke at tredjemann ikke blir 
påvirket av avtalen. Dette er forandret gjennom lovreguleringen der tredjemann også skal 
høres i saken og får en mulighet til å uttale seg. Gjennom høringer kan mange av problem-
ene som oppstår rundt en utbyggingsavtale lukes bort, slik at man får en avtale som ikke får 
utilsiktede virkninger for tredjemenn som selv ikke er part i saken.   
 
Det er viktig å huske at alt ikke bare har vært negativt med utbyggingsavtaler tidligere. 
Hvis dette hadde vært tilfelle hadde man ikke fortsatt å bruke dem og ikke jobbet for å få til 
en lovregulering av bruken. Da heller prøvd å avskaffe bruken av dem. De er et godt 
virkemiddel i gjennomføringen, men det er deler ved det som kunne vært bedre. Derfor får 
man en lovregulering for å forbedre dette. 
 
Hva innebærer utbyggingsavtaler med lovhjemmel 
Det ble vedtatt nytt kapittel XI-A i plan- og bygningsloven 27 mai 2005. Det ble satt i kraft 
1 juli 2006. Ansvarlig departement for kapitel om utbyggingsavtaler i Plan- og 
bygningsloven er Kommunal- og regionaldepartementet.  
 

 ”Lovforslaget går ut på å begrense mulighetene for urimelige avtalevilkår gjennom å 
 stille strenge krav til nødvendighet, gjensidighet, forutberegnelighet og ryddig prosess.” 
 (Ot.prp.nr.22 2004-2005: 79) 

 

I dette ligger det at krav skal ha en saklig sammenheng med utbyggingsformålet. 
Kommunen må gi mer selv også for å oppnå mer i avtalene. Det skal være stor 
forutberegnelighet og i tillegg skal prosessen være ryddig (Ot.prp.nr.22 2004-2005: 7). 
Dette siste kommer fram i saksbehandlingsreglene i de nye lovreglene. Man ønsker 
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gjennom denne lovreguleringen å oppnå en tydeligere grense mellom akseptable og 
uakseptable avtalevilkår. Dette vil føre til mer forutsigbare byggekostnader (Ot.prp.nr.22 
2004-2005). Departementets begrunnelse for dette igjen er å passe på at kostnadene ved en 
utbyggingsavtale ikke blir lempet over på boligkjøperne.   
 
De nye lovreglene setter et skarpt skille mellom teknisk og sosial infrastruktur. Det er ikke 
lengre lov til å avtale at utbygger skal stå for sosial infrastruktur, jfr. Forskrift om forbud 
mot sosial infrastruktur. Dette er for å beskytte utbygger mot urimelige krav fra kommunen. 
Det kan fortsatt avtales teknisk infrastruktur. Dette er kostnader som mange kommuner 
benytter seg av å legge over på utbygger. Hvis vi ser på dette i lys av det eksempelet vi ser 
på her, skjønner vi at hvis utbyggingen skulle skje etter at lovreguleringen kom, ville ikke 
utbygger kunne tatt på seg så mange forpliktelser som de gjorde. Det er også da sannsynlig 
å anta at utbyggingen hadde gått bedre økonomisk og en konkurs kunne kanskje vært 
unngått.  
Mange utbyggere er nok redd for at forbudet mot sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler 
skal føre til at ting går saktere siden de må vente på at kommunene skal bygge ut denne, 
men samtidig vil de spare mye på å ikke stå for den sosiale infrastrukturen. 
 
Lovreguleringen av dette feltet er også til som en beskyttelse av utbygger mot kommunen. I 
dette ligger det at kommunen ikke skal kunne overkjøre og pålegge utbygger for mange 
plikter i forhold til det utbygger får igjen. Hvis vi nå igjen ser tilbake på eksempelet fra 
Neskollen, trenger utbygger kanskje like mye beskyttelse mot seg selv siden det er de som 
presser på å ønsker å få så mye inn i området, som de ender i stor grad med å betale for 
selv. Det er viktig å påpeke at det er sosial infrastruktur som det er forbud mot å pålegge 
utbyggere. Dette betyr derimot ikke at det er et forbud mot at utbygger, eller andre, frivillig 
og etter eget ønske kan gi kommunen gaver i form av penger eller anlegg. Man kan jo 
spørre seg her om det var det Boliginvest 1 her hadde valgt å gjøre for å øke interessen til 
eller områdets attraktivitet, men dette er i så fall bare spekulasjoner og kan ikke tas hensyn 
til.  
 
Etter den nye lovreguleringen skal utbyggingsavtaler behandles mye på samme måte som 
en reguleringsplan. I dette ligger det at kommunen skal kunngjøre oppstart av 
forhandlinger, forslaget skal sendes ut på offentlig ettersyn og når utbyggingsavtale er 
inngått skal dette også kunngjøres (Plan- og bygningsloven § 64c). Dette fører til at 
tredjemenn i saken får en sjanse til å uttale seg og påvirke innholdet i avtalen. Kommunen 
kan heller ikke inngå bindende utbyggingsavtale for et område før arealplan er vedtatt. 
Dette betyr at også i denne prosessen kan interesserte uttale seg. På denne måten kan man 
unngå en del uheldige og utilsiktede konsekvenser av tiltaket og avtalen. Hvis avtalene i 
Neskollen utbyggingen hadde vært under samme prosessene med offentlig ettersyn kan det 
hende at noen hadde etterprøvd behovet for og markedet for en slik utbygging og de 
økonomiske konsekvensene som de forpliktelsene utbygger gikk med på, fører med seg. 
Det er mulig at det som en konsekvens av dette hadde blitt lagt inn en avbruddstrategi.   
 
Er utbyggingsavtaler et godt virkemiddel i forhold til utbygging av 
småhusområder?  
Jeg vil her ta for meg ulike metoder eller virkemiddel som kan være effektivt å bruke i en 
utbygging for så å si litt om hva som kan være effektivt å bruke i forhold til 
småhusområder. Det er selvsagt mer som kan avtales i en utbyggingsavtale, de 
virkemidlene som tas opp her er typiske å legge inn og de er konkrete. 
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Refusjon 
Vi har regler i plan- og bygningsloven Kap. IX om refusjon for utgifter til veg, vann og 
avløp. En utbyggingsavtale kan erstatte disse lovreglene. Dette kan være effektivt siden 
disse lovreglene kan være litt vanskelig å bruke og ved en avtale så har man ordnet dette på 
forhånd i stedet for å bruke disse reglene etterpå. Man er sikra å få dette finansiert.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Dette med rekkefølgebestemmelser kan selvsagt legges inn i reguleringsplanbestem-
melsene, men man kan også velge å ta de med i utbyggingsavtalen i stedet for eller i tillegg 
til. Rekkefølgebestemmelser er effektivt å bruke for å være sikker på at utbygger fullfører 
alle delene av et område. Man kan her bestemme at for eksempel fellesområder, veger, 
gang- og sykkelveg skal være ferdig utført før kommunen gir ferdigstillelsesattest på 
boligene eller før neste byggetrinn kan startes opp. Dermed er det sikkert at også disse 
tingene blir utført og fullført. I en utbyggingsavtale kan man her også avtale tidspunkt der 
de forskjellige delene skal være ferdige. Dette er da med på å bestemme tempoet i 
utbyggingen. 

 
Finansiering av fellesinnretninger  
Avtalepartene kan avtale at utbygger skal stå for finansieringen av teknisk infrastruktur. 
Dette kan være for eksempel et vegkryss som må utbedres på grunn av at utbyggingen fører 
med seg økt trafikk. Det kan også være ting som finansiering av en turløype, lysløype, 
gang- og sykkelveg osv. Kravet her er at det skal være en saklig sammenheng mellom 
utbyggingen og det som skal finansieres. 
 
Boligtype og størrelse 
Det kan være nyttig for kommunen å være med på å bestemme hva slags boligtyper som 
skal bygges i området og hvor store disse skal være. Kommunen har kanskje et ønske om 
en profil utad eller de har satt seg som mål at det skal bygges flere boliger med livsløps-
standard. Det kan da avtales at for eksempel 20% av boligene skal bygges med livsløps-
standard.  
 
Ekspropriasjon 
Utbyggingsavtaler kan i noen sammenhenger være et alternativ til ekspropriasjon. Dette 
gjelder nok spesielt når kommunen vil ha en utbygging på en spesiell måte på et område. 
Da kan de få til en avtale i stedet for å ekspropriere, for deretter å bygge ut selv.   
 
Noe av dette kan reguleres inn i en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, men en 
utbyggingsavtale kan som regel gå lengre enn reguleringsplanen. I tillegg har utbygger 
avtalt dette med kommunen slik at det er en større villighet til å gjennomføre det, enn når 
utbygger blir pålagt å gjøre det gjennom en bindende plan. Det er selvsagt mer som kan 
avtales i en utbyggingsavtale, de virkemidlene som tas opp her er konkrete. 

 
Når er det feil å bruke utbyggingsavtaler? 
Det er på mange måter feil å bruke utbyggingsavtaler på de premissene som er gjort her i 
eksempelet fra Neskollen. Når utbygger pålegges å bygge så mye infrastruktur at det går 
galt, så utbygger stopper opp og etterlater seg et uferdig område. Det hjelper ikke noe at 
utbygger får bygge ut ekstra mange boliger, når markedet svikter i tillegg. Det bør alltid 
være en mulighet for å bryte kontrakten når markedet svikter, det er ikke heldig for noen at 
området står halvferdig. Det bør også være en større likhet i mellom det kommunen krever 
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og det utbygger får tilbake fra kommunen, en større gjensidighet. Dette er jo et av målene 
som departementet har satt seg for en lovregulering.  
 
Det er også feil å bruke utbyggingsavtaler når det ikke er heldig for samfunnet som helhet. 
En utvikling skal være til det beste for samfunnet. Dette er ikke tilfelle hvis bruken av 
utbyggingsavtale ender i økte boligpriser eller ugunstige utbygginger. Et eksempel på dette 
er hvis kommunen tjener mye på en utbygging av et område i infrastrukturmens de i 
utgangspunktet ikke ønsket en utbygging på dette området ut fra for eksempel prinsipper 
innenfor samordnet areal- og transportplanlegging, men der utbygger tilbyr så mange goder 
at kommunen velger å godkjenne utbyggingen. Dette er da ikke til det beste for samfunnet 
og kommunen skal ikke la seg ”kjøpe” til å godkjenne en utbygging.  
 
I dette spesifikke eksempelet mener jeg det er feil å bruke utbyggingsavtale for å og få 
utbygger til å betale for en utvidelse av ungdomsskolen. Det er positivt for kommunen å få 
flere innbyggere til kommunen og kommunen kan derfor ikke kreve at alle sider ved nye 
innbyggere dekkes av utbygger. Dette blir svært urimelig. Dette er nå sosial infrastruktur 
som ikke lengre kan pålegger utbygger. Det samme vil gjelde hvis kommunen har en svært 
belastet veistrekning som de pålegger utbygger å betale for å utbedre, selv om veien ikke 
blir spesielt mer belastet på grunn av utbyggingen, men der kommunen bruker utbyggingen 
som en mulighet for å gjøre noe med veistrekningen. Det er her viktig at man ser på hva 
som helt klart henger sammen. På et saklig grunnlag.   
 
Konklusjon 
Slik Plan- og bygningsloven er utformet baserer den seg sterkt på kommunalt initiert 
planlegging. Dette er ikke tilfellet slik situasjonen er i dag. De fleste reguleringsforslag 
kommer fra private (Aulstad, 2005:  23). Dette fører til at kommunene ikke har like stor 
kontroll over utbyggingene som de hadde før. Tidligere både laget de planene og gjorde 
klart tomter/bygde ut området. Mens i dag står kommunen bare for godkjenning og vedtak 
av innkomne reguleringsplaner. Kommunene har selvsagt fortsatt muligheter for styring 
gjennom planer som kommuneplanens arealdel, men dette er ikke helt den samme 
styringsretten. En måte kommunene kan innvirke mer for å få et ønsket resultat er gjennom 
å inngå avtaler med utbygger, altså en utbyggingsavtale. Utbyggingsavtaler er en måten 
som kommunene kan skaffe seg ”herredømme” over en utbygging uten å måtte erverve 
arealene. Avtalen fungerer i tillegg til reguleringsplanen og lover og regler på området. 
Kommunen har mulighet til å være med på beslutninger som grunneier/utbygger vanligvis 
gjør alene (Frihagen 1977: 282). 
 
Lovreguleringen av utbyggingsavtaler er positivt på mange områder. Det blir en større 
kontroll med hvordan det gjøres noe som fører til at det blir større likhet mellom de 
forskjellige kommunene. Det blir også en klargjøring av kommunens rolle i 
avtaleinngåelsen. Kommunen opptrer som offentlig planmyndighet og må følge de regler 
som følger med dette. Utbygger blir beskyttet siden det ikke lengre kan avtales hva som 
helst. De slipper å blant annet å bli pålagt sosial infrastruktur. Tredjemenn blir også på en 
måte beskyttet siden de nå får muligheten til å uttale seg, noe de før ikke hadde muligheten 
til.    
 
Utbyggingsavtaler er sterkt med på å bidra til at en gjennomføring av planer når dette 
virkemiddelet brukes, og når de brukes riktig er det også et svært positivt virkemiddel. Når 
det gjelder eksemplet fra Neskollen er det mye vi kan lære. Vi ser blant annet viktigheten 
bak det å ha en avbruddstrategi. Hadde de hatt det her ville resultatet sannsynligvis vært 
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annerledes. Dette er ikke bare viktig for utbygger, men det er også en fordel for kommunen 
også, siden det ender med at det er de som må rydde opp i ettertid. Vi ser også at denne 
utbyggingen hadde blitt helt annerledes med lovhjemmel. Det er lagt til grunn på Neskollen 
at utbygger skulle betale sosial infrastruktur, dette hadde ikke vært mulig nå etter 
lovreguleringen. Utbyggingsavtalene hadde, hvis de hadde blitt inngått i dag, blitt sendt på 
høring. Dette gir tredjemann en bedre posisjon i tillegg til at det er en større sannsynlighet 
for å luke ut urimelige krav og lignende. 
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KOMMUNIKATIV PLANLEGGING I DET NORSKE 
PLANSYSTEMET 

 
Jørgen Langgård 

 
Innledning 
En av tendensene innen internasjonal og norsk arealplanlegging de siste tiårene har vært 
fokuset på kommunikativ planlegging. Arealplanlegging har tidligere ofte vært sett på som 
en ”ovenfra-og-ned”-aktivitet. En aktivitet som har vært utført av noen få fagkyndige, men 
som svært mange andre har blitt tvunget til å forholde seg til. Denne hierarki-pregede 
rasjonelle planleggingen resulterte for en del år tilbake i en reaksjon, hvor teoretikere 
utviklet et planleggingsideal der samfunnets borgere var sentrale deltakere. Dette kalles 
kommunikativ planlegging. Den siste tiden har det også vært et klart ønske fra andre hold, 
blant andre politikere, om å involvere selve brukerne i planleggingen. Dette kalles ofte å 
”demokratisere” prosessene. Det er imidlertid ikke før i de senere år at metoden har begynt 
å få særlig gjennomslag i det praktiske arbeidet. Det kan også synes at det oppleves en økt 
interesse hos den jevne borger for den fysiske planleggingen i samfunnet, som tross alt er 
noe som angår hver eneste en av oss. Økt engasjement blant folk flest har potensialet til å 
skape bedre prosesser og løsninger på planfaglige spørsmål. 

 
Hensikt med oppgaven 
Hensikten med denne oppgaven er først å se litt nærmere på hva som ligger i begrepet 
”kommunikativ planlegging” og forklare noen ulike forståelser. Hva legger sentrale 
teoretikere som Healey og Forester i dette? Videre vil jeg prøve å kartlegge noen av 
metodens svake og sterke sider. Jeg vil så se på hvordan den kommunikative tendensen 
kommer til uttrykk i deler av det norske plansystemet, dvs. den norske plan- og bygnings-
loven (PBL). Hvor stor sammenheng har disse med tankene til noen av de mest sentrale 
teoretikerne? Finnes det andre metoder det er vanlig å bruke i den norske planhverdagen, 
som ikke er nevnt i PBL, men som allikevel ofte blir benyttet og som har et kommunikativt 
preg? Avslutningsvis vil jeg nevne noen andre kreative brukermedvirkningsmetoder, som 
enkelte offentlige aktører har begynt å ta i bruk. Disse metodene kan føre til forbedringer i 
planprosessen som kan øke planleggingens kommunikative preg og dermed også øke 
graden av brukermedvirkning. 

 
Sentral litteratur og forståelse av begrepet 
 
Litteratur 
En av de mest debatterte perspektivene på denne typen planlegging er Jürgen Habermas sin 
"kommunikative planleggingsteori". Innenfor dette perspektivet arbeider også blant annet 
britiske Patsy Healey og John Forester. John Pløger sin ”Mellom kommunikasjon og 
retorikk” (1998: 3-36) beskriver mye av historien til kommunikativ planlegging og noen av 
de mest sentrale aktørene. Pløger diskuterer to av de mest debatterte perspektivene på 
denne type planlegging. Habermas og hans teorier om emnet er det første. Det andre 
perspektivet som forfatteren diskuterer er den planlegging som "retorisk aktivitet" som 
blant annet Michel Foucault arbeider med (Pløger 1998: 10) . Sistnevnte perspektiv blir 
ikke tatt opp her. Healeys "Planning through debate - The communicative turn in planning" 
er en sentral tekst innen førstnevnte perspektiv (1996). Det er også John Foresters “Critical 
theory, public theory and planning practice. Towards a critical pragmatism” (1993). Videre 
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har jeg også sett på den norske forskeren Kjell-Arve Harvold sin artikkel "Det norske 
planhus" (2001), hvor han blant annet tar opp den kommunikative planleggingens rolle i det 
norske plansystemet. I gjennomgangen av deler av Plan- og bygningsloven er "Norges 
lover" er selvsagt redskap. 

 
Hva menes med kommunikativ planlegging? 
Kommunikativ kommer av ordet kommunikasjon (av latin, communicare) og er definert 
som "utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved 
hjelpe av et felles system av symboler" (Bieltvedt et al. 1993: 511). Dette systemet blir i 
vårt tilfelle skriftlig eller muntlig språk. Det finnes flere forståelser av hva "kommunikativ 
planlegging” er. Av plasshensyn vil denne oppgaven kun omhandle noen.  

 
Patsy Healey og kommunikativ planlegging 
Patsy Healey skriver i artikkelen ”Planning through debate – The communicative turn in 
planning theory” at det er et behov for fornyelse av planprosessene (1996: 233). Hun mener 
at de gamle byråkratiske maskineriene er basert på en for smal vitenskaplig rasjonalisme, 
og er ikke godt nok egnet som redskap i en demokratisk virksomhet for å fremme sosial 
rettferdighet og bærekraftig utvikling (: 233). Hun etterlyser nytenkning i planleggingen 
slik at disse målene kan nås. Healey referer til Friedmann, som peker på at planlegging i et 
moderne perspektiv er bundet til tanker om demokrati og fremskritt, og arbeidet med å 
finne måter som borgere sammen kan finne løsninger på felles bekymringer (: 234). Hun 
identifiserer videre en utfordring med å finne måter å godta ulike måter å erfare og forstå 
ting på, samtidig som man søker å arbeide fornuftig sammen (: 236).  

 
Healey beskriver en rekke punkter som er beskrivende for den nye og kommunikative 
planretningen (: 241-244). Disse punktene er et resultat av arbeidet til mange ulike 
planteoretikere gjennom åttitallet. Blant de mer sentrale begrepene her er toleranse, respekt, 
forståelse og likeverdighet. Til tross for ulike bakgrunner og verdier, søker man på 
grunnlag av felles tid og sted å etablere en dialog mellom mennesker hvor man kan lære av 
hverandre og utvikle bedre samfunn. Dialogen skal være åpen og ingen skal ta en 
dominerende rolle. Man skal være forsiktig med å kritisere innholdet i debatten. Dette kan 
ha en negativ effekt på menneskers vilje til å bidra. Det er derimot tillatt å være kritisk til 
formen argumentene har. 

 
Kort oppsummert er Healeys syn at planleggingen er noe som angår ”alle” i samfunnet og 
at "alle" derfor bør delta i prosessen med å planlegge (: 242). Hun fokuserer på selve 
prosessen som dialog og argumenterer for at alle syn i utgangspunktet er likeverdige, enten 
man er planleggingsprofessor eller sykepleier, og at man skal søke å komme fram til 
løsninger gjennom å kommunisere med hverandre og oppnå forståelse av hverandres 
synspunkter. Idéen er å få på plass nye kommunikasjonsmetoder som kan frigjøre 
planleggingen fra de gamle "oven-fra-og-ned"-metodene som tidligere har vært 
dominerende, for å inkludere innbyggerne, nemlig de det planlegges for, for endelig å få en 
"bedre" planlegging. Man forsøker å demokratisere prosessen ved å gjøre den 
"herredømmefri" (Pløger 1998: 13), slik at fagfolk og politikere ikke får mulighet til å 
dominere prosessen. 

 
John Forester og kommunikativ planlegging 
Forester (1993) har mange av de samme tankene som Healey (1996: 33-53). En forskjell er 
imidlertid at førstnevnte fokuserer på det praktiske, der sistnevnte fokuserer på det 
teoretiske. Man kan kanskje si at Forester (1993) har sitt utgangspunkt i planleggingen, 
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mens Healey (1996) ser ting fra sivilsamfunnets vinkel. Forester er blant annet opptatt av 
den makten det offentlige besitter gjennom muligheten til å ”reprodusere” og ”bearbeide” 
innbyggernes tro, samtykke, tillit og oppmerksomhet (1993: 160). Videre mener han at man 
gjennom planleggingssystemet har mulighet til å manipulere den fornuften, troverdigheten 
og naiviteten som opptrer i hverdagen (1993: 160-161). Han ønsker blant annet å sette 
fokus på disse fenomenene. Hvordan Healys (1996) og Foresters (1993) teoretiske tanker 
kommer til uttrykk i den formelle lovgivningen i Norge diskuteres senere. 

 
Kjell-Arve Harvold og kommunikativ planlegging 
Kjell-Arve Harvold skriver i ”Det norske planhus” (2001: 40) at den kommunikative 
planleggingen skiller seg fra den instrumentelt rasjonelle plantradisjonen, blant annet fordi 
førstnevnte legger vekt på ”folkelig deltakelse” og ”neden-fra-og-opp-tenkning”, i stedet 
for ”ovenfra-og-ned-tenkning”. Denne skiller seg noe fra den teoretiske forståelsen av 
begrepet, men har allikevel klare likhetstrekk. Han peker også på det faktum at denne form 
for deltakende planlegging er lik enkelte eldre versjoner, som eksempelvis den marxistisk-
inspirerte (: 40 ). Dagens versjon legger mindre vekt på det kvantitative elementet, men mer 
vekt på hvordan prosessen foregår. Harvold skriver videre at det i Norge ikke eksisterer 
noen ren versjon av de ulike planleggingsidealene, men en blanding som forandrer seg etter 
behov og etter forholdene på stedet hvor den foregår (: 41). 

 
Videre fokus 
Videre i denne oppgaven ønsker jeg å fokusere på den "allmenne" forståelsen av 
kommunikativ planlegging. En forståelse av begrepet i sin videste form. Jeg snakker da om 
det som i Norge kalles "medvirkning" i planlegging. Denne skiller seg noe fra den 
teoretiske forståelsen av begrepet, men de har allikevel klare likhetstrekk 

 
Drøfting 

 
Fordeler og ulemper 
Mange av fordelene ved kommunikativ planlegging er åpenbare for de fleste. Gjennom å 
involvere deler av befolkningen er sjansen stor for at man får en bredere, åpnere og sunnere 
planprosess. Den blir mer demokratisk. Det er jo også til syvende og sist borgerne i 
samfunnet man planlegger for. Det er disse som skal leve og fungere i det planlagte fysiske 
miljøet. Mange mener derfor at det er en selvfølge at man må engasjere ”mannen i gata” i 
planleggingen. Gjennom å delta i prosessene kan man få større innflytelse på det endelige 
resultatet.  Gjennom kommunikativ planlegging får man i tillegg også et bredere 
kunnskapsgrunnlag å fatte beslutninger på. Planleggere har som regel den faglige 
dyktigheten som andre mangler, men de andre, dvs. borgerne, har ofte inngående kunnskap 
om sine nærområder. Kunnskap som vil være meget nyttig for en planlegger å kjenne til. 
Det sier seg selv at en planlegger ikke har mulighet til å ha like detaljert kjennskap til hvert 
eneste hjørne av en kommune. Her kan brukerne være en stor ressurs for fagfolkene i 
planarbeidet. Mange planarbeider i dagens samfunn er ofte kontroversielle og skaper mye 
støy i lokalsamfunnet. Gjennom denne type planlegging kan brukerne får større innsikt og 
forståelse for planprosessen. Dette kan bidra til å dempe misnøye. I tillegg vil jo brukerne 
ha mindre grunn til å være misfornøyde når de selv har vært sentrale i planleggingsarbeidet. 

 
Ulempene ved kommunikativ planlegging blir av mange ikke regnet som like omfattende. 
Mange vil mene at det er kostnadene som er det mest negative aspektet. Utstrakt 
brukermedvirkning vil først og fremst koste penger på grunn av behovet for oppretting nye 
arbeidsplasser for å veilede, samt for å bearbeide og ”renske opp” i det som produseres. 
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Denne metoden kan også føre til at prosessen blir mer tidkrevende enn tidligere, selv om 
dette nødvendigvis ikke trenger å stemme. Et annet viktig punkt er det mulige fraværet av 
”nøytralitet” hos brukerne. De som bor nærme et planlagt tiltak vil ofte ha sterke meninger 
om det. Mange liker ikke forandring i det hele tatt, noe som kommer klart til uttrykk i de 
mange naboklagene og ankene i den daglige planbehandlingen. Noen tiltak, som f. eks. 
kraftledninger og avfallsbehandlingsanlegg er samfunnet nødt til å etablere, uansett hvor 
upopulært det vil være i nærmiljøet. I slike sammenhenger er det positivt med en ”objektiv” 
planlegger. 

 
Kommunikativ planlegging og deler av det norske plansystemet 

 
Generelt om planarbeid 
Hvordan kommer så kommunikativ planlegging til uttrykk gjennom det 
formelle planarbeidet som gjøres i kommunene i Norge? Av plasshensyn har jeg valgt å 
begrense meg til å diskutere reguleringsplanarbeid. Plan- og bygningsloven (1986.06.14  
nr. 77) er den loven som legger grunnlaget for kommunens rett og plikt til å drive fysisk 
planlegging. Denne lovgivningen stiller samtidig også en del formelle krav til hvordan 
denne planleggingen skal foregå. Når man tenker på plan- og bygningsloven i sammenheng 
med kommunikativ planlegging, er gjerne "brukermedvirkning" det første man tenker på. 
Brukermedvirkningen skal sikre alle kommunens innbyggere sin rett til å tale sin sak og 
fremme sine synspunkter. Dette uavhengig av posisjon og bakgrunn. Denne tanken 
samsvarer med Healeys syn (1996). Det at man er fagmann eller husmor skal ikke spille 
noen rolle. Hvordan er denne brukermedvirkningen ivaretatt i reguleringsprosessen som er 
beskrevet i PBL? 

 
Detaljplanlegging i form av reguleringsplan 
Detaljplanleggingen er noe som berører mange i lokalsamfunnet. Den berører imidlertid 
ikke like mange som den overordede planleggingen. Mange borgere vil engasjere seg mer 
og sterkere i detaljplanlegging enn i overordnet planlegging, nettopp fordi den ofte er så 
"nær", både i tid og i rom. For mange vil en konkret plan om fortetting i et område være 
mer engasjerende, og enklere å forholde seg til, enn for eksempel et mulig nytt boligområde 
i nærheten, som ligger 5-6 år fram i tid. Hvordan kommer den kommunikative planlegging-
en til uttrykk i plan- og bygningsloven i saker som omhandler reguleringsplaner? Hvordan 
blir brukermedvirkningen ivaretatt? 

 
Kapittel 7 i Plan- og bygningsloven omhandler reguleringsplaner. I følge § 22 er en 
reguleringsplan : 
 ”en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, 
 vassdrag, sjøområder, bebyggelse, og det ytre miljø i bestemte områder i en kommune 
 innenfor den ramme §§ 25 og 26 gi”r. 

 
I  §27-1 som omhandler utarbeiding av reguleringsplaner står det følgende i andre ledd.  
 ”Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at 
 det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelige 
 lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med 
 reguleringen og hvilke følger den kan vente å få for området”.  

 
Hensikten med dette arbeidet er å gjøre interesserte oppmerksomme på at det er noe som er 
i ferd med å skje i området og gi de muligheten til å komme med kommentarer og 
synspunkter til det forestående arbeidet. Det er tilsynelatende en enkel og grei måte å 
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formidle informasjon på. Oppfordringen til innbyggerne til å medvirke formuleres ofte 
omtrent slik – ”Merknader sendes arkitekt innen dato”. Hvor virkningsfull denne metoden 
er avhenger imidlertid av hvor mange som faktisk leser disse sidene bakerst i lokalavisene 
og blir oppmerksomme på arbeidet, og så velger å bidra, dersom de føler de har mulighet til 
det. 
Videre står det i §27-1, tredje ledd at  
 ”ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal 
 kommunen legge til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver 
 næringsvirksomhet der.”  
 
Denne setningen er svært viktig og signaliserer et oppriktig ønske fra lovgiveren om å 
trekke befolkningen med i planleggingsprosessen. Setningen er imidlertid åpen for tolkning 
og det kan virke som om det er opp til hver enkelt kommune å tolke den som de vil. I 
kommuner hvor politikere og administrasjon er tilhengere av kommunikativ planlegging og 
brukermedvirkning kan denne setningen bety at befolkningen virkelig får innflytelse. Andre 
steder kan kun være tekst på papir som kun blir brukt overfladisk. Hva er egentlig "aktiv 
medvirkning"? Det kan bety som mangt. For forfatteren kan det virke som om "aktiv 
medvirkning" innebærer noe ekstra utover det skriftlige brevet. Kanskje folkemøter, hvor 
diskusjon og spørsmål står sentralt? Et sted hvor alle parter kan møtes og lære av 
hverandre. Kanskje spesielle grupper som velges ut til å være spesielt aktive i 
medvirkningen med kommunen på vegne av resten av lokalsamfunnet? Begrensningen i 
dagens situasjon ligger vel muligens i den ofte svake kommuneøkonomien. Lovgiveren har 
lagt grunnlaget, om så noe svakt. Det er så opp til kommunene å følge opp.  

 
Senere i §27-1 står det at  
 ”det faste utvalget i plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke 
 samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m. v. som har særlige interesser 
 i reguleringsarbeidet”. 

 
Denne formuleringen finner man også fra utarbeidingen av overordnede planer. 
Medvirkning fra offentlige myndigheter sørger jo ikke direkte for at den alminnelige borger 
blir hørt, men diverse organisasjoner representerer jo ofte brede lag av folket, gjerne lag 
med spesielle behov, som f. eks. funksjonshemninger. Disse har altså mulighet til å få sine 
meninger hørt, både gjennom eventuelle organisasjoner som forvalter deres syn og som 
privatpersoner i oppstarts- og offentlig ettersynsprosessen. §27-1, punkt 2, i lovgivningen 
omhandler de videre formelle kravene som kreves før det kan gjennomføres et vedtak om 
regulering av et område.  
Disse kravene er til dels like de som stilles til gjennomføringen av kommuneplanen eller 
kommunedelplaner og har samme hensikt. Leddene i paragrafens punkt 2 sier at forslag til 
plan skal legges fram for det faste planutvalget etter utarbeidelse, som så skal bestemme om 
forslaget skal legges ut til ”offentlig ettersyn”. Denne utleggelsen, om vedtatt, skal 
annonseres i minst to aviser som er alminnelig lest på stedet. Gjennom dette offentlige 
ettersynet får offentligheten en mulighet til å kommentere det foreløpige forslaget til plan 
før den blir endelig vedtatt av politikerne. Dette er en god mulighet for innbyggerne til å 
gjøre politikerne oppmerksomme på eventuelle ting som burde eller kunne gjøres 
annerledes eller ikke gjøres i det hele tatt. Man skriver normalt brev eller e-post til 
kommunens avdeling som er ansvarlig for behandling av reguleringssaker, som samler 
merknadene opp og legger de fram når saken skal behandles. Annonsen skal angi område 
og frist for merknader. Mens den store delen av befolkningen blir varslet gjennom 
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avisoppslag, får grunneiere og rettighetshavere, de mest berørte av samtlige, personlig brev, 
noe som må sies å være fornuftig. 

 
Konkluderende om lovgivningen 
Det synes klart at loven ikke fungerer som noe hinder for å etablere demokratiske prosesser 
som øker graden av brukermedvirkning i arealplanlegging. Samtidig stiller loven veldig få 
krav til hva som skal være påbudt i den samme prosessen. Det virker som om det i stor grad 
er opp til de enkelte kommunene å skape gode og demokratiske rutiner for planbehandling, 
hvor borgerne spiller en sentral rolle. Enkelte planleggere vil nok se på demokratiseringen 
av prosessene som ”utidig innblanding” som både fordyrer og forlenger arbeidet 
unødvendig. Deler av dette argumentet kan nok være høyst reelt for mange fattige 
kommuner. Samtidig er de positive sidene ved brukermedvirkningen så mange og sterke at 
det spørs om man ikke burde gjøre noen investeringer og ”ofre”, for å styrke 
brukermedvirkningsaspektet i kommunene. Dette vil kunne komme både fagfolk, politikere 
og resten av innbyggerne til gode i form av bedre fysiske omgivelser. 

 
Det er liten tvil om at det planleggingsidealet som blant andre Healey (1996) og Forester 
taler for (1993), og som tidligere er beskrevet i denne teksten, ikke direkte kan overføres til 
den planprosessen som er beskrevet i den norske plan- og bygningsloven. Kravet om en 
”herredømmefri” planlegging (Healey 1996) er man eksempelvis langt i fra å realisere i 
Norge. Det samme kan sies om toleranse og det verbale nivået, som i Norge ofte er preget 
av faguttrykk. Det er imidlertid liten tvil om at flere av elementene i den norske 
planlovgivningen er inspirert av denne kommunikative tenkningen. Når man også tar det 
offentliges ofte trege evne til omstilling og den kommunikative planleggingens relativt 
unge alder i betraktning, er det grunn til å tro at det kan skje mye de neste årene. Det finnes 
et potensial. 

 
Andre muligheter for samhandling og medvirkning 
Ovenfor et det forsøkt å kort gjøre rede for de formelle kravene til medvirkning som finnes 
i plan- og bygningsloven. Det finnes allikevel flere kommuner og andre 
planleggingsaktører som velger å øke graden av medvirkning gjennom tiltak som det ikke 
stilles konkrete krav til gjennom planlovgivningen. Hva kan være eksempler på slike tiltak? 

 
 ”Folkemøter” 
Allmøter eller folkemøter er et tiltak som stadig øker i popularitet. Dette er et tiltak som 
kan arrangeres i arbeid med reguleringsplaner, men også andre typer planer. Det er 
eksempelvis svært vanlig i arbeid med kommuneplaner. Loven stiller ingen formelle krav 
til slike møter, men §16-1 i plan- og bygningsloven stiller krav om at kommunen skal 
”drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentligheten”. Slike møter vil være en 
naturlig og god måte å drive en slik virksomhet på. Tønsberg Blad melder den 17/10/06 at 
kommunen fikk ”litt å tygge på” da det første folkemøtet i en serie av 5 ble avholdt på et 
samfunnshus i kommunen, i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen for Tønsberg 
kommune. Det skrives videre at ”innspillene haglet fra en meget engasjert forsamling” og 
”mange meldte seg på talerlisten”. De mest populære emnene var boligbygging og 
trafikkspørsmål. Det synes tydelig at et folkemøte, i alle fall i denne delen av landet, var et 
meget populært og suksessfullt tiltak. Det trenger selvfølgelig ikke nødvendigvis ikke være 
tilfelle alle andre steder. I Fredrikstad ble det også nylig annonsert et folkemøte angående 
rulleringen av kommuneplanens arealdel på et av byens hoteller. Når man arrangerer slike 
møter er man tross alt avhengige av et ørlite engasjement og en vilje til å bevege seg til 
samlingsstedet for at dette skal fungere. Når man så har kommet seg dit ligger mye til rette 
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for god brukermedvirkning. Innbyggere har ofte et annet synspunkt og andre verdier enn de 
som tradisjonelt jobber med planlegging og ikke minst en uvurderlig kjennskap til sine 
lokale områder. En kommuneplanlegger kan ikke vite alt om samtlige steder i kommunen, 
selv om det ville vært det optimale. Engasjement fra innbyggerne kan virkelig føre til at 
verdifull informasjon kommer planleggerne i hende, og slik informasjon kan føre til en 
bedre plan. Nå er det jo tross alt slik at det er innbyggerne kommunen planlegger for og da 
skulle det jo bare mangle at de ikke fikk et ord med i laget. Det finnes ingen formelle krav 
til hvordan et slikt folkemøte skal gjennomføres. Det er imidlertid åpenbart viktig at det 
legges vekt på åpenhet og uformalitet. Innbyggerne må føle seg velkomne og de må 
oppleve at de blir hørt og at deres syn er verdifullt. Det må avsettes tilstrekkelig med tid til 
diskusjon og spørsmål, slik at det er medvirkningen som settes i høysetet og ikke kun 
enveis-informering fra kommunens fagfolk. 

 
Kreative medvirkningsmetoder 
Hva er så eksempel på andre kreative medvirkningsmetoder som det er mulig å bruke for å 
øke brukermedvirkningen i offentlige planleggingen? Internettsiden 
http://ide.idebanken.no/visjonsverktoy.html  fra organisasjonen Idébanken nevner en rekke 
muligheter. Blant disse er scenarieverksted eller arbeidsbokmetoden, hvor vanlige folk 
diskuterer og prøver fagfolkenes utredninger. Åpne forum ligner folkemøtet, men her finner 
møtet sted på deltakernes premisser, og ikke kommunens eller tiltakshavers. Brukerne kan 
også gjennomføre sine egne SWOT-analyser1 i grupper, mens kafé-dialogen oppfordrer til 
diskusjon rundt gitte spørsmål i små og vekslende grupper. Idémyldring og den mer 
tidkrevende idédugnaden er andre metoder som kan brukes i et kreativt 
planleggingsøyemed. Disse metodene har forskjellige formål, oppbygginger og tidshorisont 
og de egner seg til forskjellige typer arbeid. Statens vegvesen er blant de offentlige 
organisasjonene som tenker nytt og prøver nye arbeidsmetoder i denne sammenhengen. De 
brukte kreative brukermedvirkningsmetoder i arbeidet sitt med planleggingen av det nye 
veisystemet rundt Drammen. 

 
Konklusjon 
Kommunikativ planlegging har de siste årene hatt et økt fokus, både blant teoretikere, 
alminnelige planleggere og vanlige folk. Selve begrepet kan imidlertid tolkes på 
forskjellige måter. I denne teksten har fokuset vært på kommunikativ planlegging som 
brukermedvirkning i planlegging, spesielt kommunal overordnet og reguleringsplanlegging. 
Økt medvirkning sees som regel på som positivt, blant annet fordi dette gir lokalsamfunnets 
borgere større muligheter for å påvirke eget bosteds fysiske utvikling. Samtidig er noen 
utfordringer knyttet til økonomi og objektivitet tilstede. Brukermedvirkning direkte etter 
Healeys (1996) og Foresters (1993) idealer finnes ikke i Norge, men bearbeidede metoder 
finnes, hvor man prøver å oppnå noe av det disse teoretikerne taler for. 
Brukermedvirkningen i reguleringsplanlegging er pålagt etter loven, til en viss grad, 
gjennom blant annet gjennom generell offentliggjøring av arbeidet og høringer, hvor folk 
flest kan tale sin mening. Mange kommuner går ut over hva loven krever når det gjelder 
deltagelse i planleggingen fra sin egen befolkning. Dette kan tyde på at loven er klar for en 
utvikling og forbedring når det gjelder det kommunikative aspektet ved offentlig og privat 
planlegging. Dette vil sørge for at også innbyggerne i de mindre innovative kommunene i 
en større grad kan delta i planleggingen og være med på å legge rammebetingelsene for 
endringer i samfunnet de selv lever i. Lovgivningen og samfunnet er under stadig 

                                                 
1 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En analysemetode i strategisk, planlegging. 
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forandring. Om effekten av det kommunikative fokuset i norsk og internasjonale 
planleggingsmiljøer vil vise seg i lovgivningen ser vi først om noen år. 

 
Kilder 
Bieltvedt I, P Henriksen. og Ø Reisegg 1993. Det lille norske leksikon, Oslo: Kunnskapsforlaget 

 
Forester J  1993. Critical Theory, Public Theory and Planning Practice. Toward a Critical 
 Pragmatism, New York: State University of New York Press 

 
Harvold  K A (2001. ”Det norske planhus”, Plan, 6/200 : 40-43 

 
Healey  P 1996. Planning through debate - The communicative turn in planning, i S Campbell + 
 S Farstein (eds) Readings in planning theory, Oxford, Blackwell: 233-253  

 
Pløger J 1998. Kommunikativ planlegging – Mellom kommunikasjon og retorikk, NIBR Notat, 
 1998: 106: 1-70 

 
Davidsen K  2006. Norges lover. [online] Tilgjengelig fra 
  http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html [Lastet ned 10/11/06] 

 
Idébanken  2006. Verktøy for kreative dialoger [online] Tilgjengelig fra 
 http://ide.idebanken.no/visjonsverktoy.html [Lastet ned 10/11/06] 

 
Landsverk J 2006. Fikk litt å tygge på. [online] Tilgjengelig fra  
 http://www.tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061017/NYHETER/110170310&SearchID=732
 62247488542  [Lastet ned 05/11/06] 



APL311. ILP, UMB Studentarbeider 2006  

  
 28 

 ”TA EN URBANISERINGSPAUSE OG TENK 
JORDVERN”. JORDVERNETS BRUK OG INTENSJONER I 

AREALPLANLEGGINGEN 
 

Alf Kristian Nyborg 
 
Innledning 
Grunnen til at jeg har valgt detta temaet er at jeg er vokst opp på gård i nærheten av 
Gardermoen flyplass og merker utbyggingspresset etter at den ble hovedflyplass. Jeg er også 
aktiv medlem i Norges bygdeungdomslag og Norges bondelag og har gjennom dette vært på 
landbruksfaglige/politiske kurs. 
 
Landbruks- og matdepartementet publiserte i mai 2005 en veileder som heter ”Kjerneområde 
landbruk”, for å rette fokuset mot jordvern i arealplanleggingen. Veilederen henvender seg 
spesielt til kommunene, for de har en viktig nøkkelrolle i planleggingshierarkiet. Hensikten 
med ”Kjerneområde landbruk” er å få kommunene til og kartlegge og kartfeste viktige 
kjerneområder i landbruket, som så skal vedtas politisk. Kartet vil bli et viktig verktøy i den 
praktiske planleggingen med hensyn på jordvern. (Landbruks- og matdepartementet 2005)   
 
Størsteparten av Norges arealer faller inn under landbruk-, natur- og friluftsområder i 
kommuneplanens arealdel. I 2005 ble det omdisponert ca. 18 000 dekar (SSB 2006) dyrka og 
dyrkbar jord i Norge til andre formål etter plan og bygningsloven, for eksempel byggeområder. 
Det totale arealet dyrka og dyrkbar jord i Norge er på litt over 10 millioner dekar (SSB 2006). 
Til eksempel ble over 3 000 dekar (SSB 2006) dyrka og dyrkbar jord omdisponert i Rogaland 
som er et viktig landbruksfylke i Norge. I Akershus og Oslo ble nærmere 2 000 dekar  jord 
omdisponert (SSB 2006). Med det utbyggingspresset som er i dag mener jeg at disse tallene 
trolig ikke vil reduseres, med mindre det gjøres noe konkret for å redusere denne utviklingen.   
 
I Norge har vi vedtatt lover som direkte eller indirekte verner jorda. Den mest sentrale er en 
sektorlov som heter jordloven av 12. mai 1995 nr. 23 som går direkte inn på vern av dyrka og 
dyrkbar jord. Den overordna loven på dette området er plan og bygningsloven av 14. juni 1985 
nr.77, som regulerer vern, utbygging og lignende ved for eksempel å gi bestemmelser om hvor 
det kan bygges og i hvilket omfang det kan bygges. Gjennom naturvernloven av 19. juni 1970 
nr. 63 kan man verne spesielle naturkvaliteter som kulturlandskapet i landbruket. Den gamle 
jordlova var fra 1955, likevel ser jeg i dag at det bygges ned dyrket mark.    
   
Norge er et demokratisk land hvor politikken er styrende for det meste som blir gjort på 
planleggingssiden. Det er opp til kommunestyrene å vedta planene for hva som skal skje på 
utbyggingsfronten i hver kommune. Det politiske synet i hver enkelt kommune har mye å si for 
hvordan de vektlegger jordvernet.  
 
Hvorfor jordvern? 
Hvis man ser hele Norge under ett er bare 3 prosent av Norges areal egnet til jordbruksformål. 
Sett i verdensmålestokk er dette lite. Hele verden sett under ett har 11 prosent dyrkbare arealer. 
Det tilsvarer omtrent 2,7 dekar per verdensborger, mens i Norge tilsvarer de 3 prosentene 
omtrent 2,1 dekar per hode. Jeg mener konklusjonen av dette er at jordbruksarealene i Norge er 
en svært begrenset ressurs. For å sette det enda mer på spissen er Norge et langstrakt land med 
store variasjoner i topografi, klima og jordsmonn som gjør dyrkingsforholdene vanskelige. Det 



APL311. ILP, UMB Studentarbeider 2006  

  
 29 

vil si at de dyrkbare arealene som kan brukes til å produsere mat er svært begrenset. Bare 1/3 
del av det dyrkbare arealet i Norge kan brukes til å produsere matkorn. Det meste av kornet 
som dyrkes i Norge blir brukt til å produsere kraftfôr som brukes i husdyrproduksjonen. De 
resterende 2/3 av arealene blir brukt til grovforproduksjon for at vi skal få melk og kjøtt (tall 
hentet fra Landbruksdepartementet, 2000). Mange ser på matkornarealene som viktigst og 
glemmer at de arealene som bare kan brukes til grovforproduksjon pga. klimaet i Norge også er 
viktige, selv om de arealene ikke egner seg til kornproduksjon. Uten de arealene ville ikke 
Norge kunne være selvforsynt med melk og kjøtt. Sett i en beredskapssituasjon er kornarealene 
viktigere fordi de kan forsyne oss med mye mer energi enn de arealene hvor det dyrkes grovfor 
til husdyra.  
 
Utbyggingspresset i Norge etter andre verdenskrig har vært stort. Spesielt der hvor vi har de 
beste dykningsarealene. Siden andre verdenskrig og frem til i dag er over 900 000 dekar med 
dyrkbare landbruksarealer brukt til utbygging av infrastruktur, byer, boligfelter, industri og 
offentlige bygg. Hvis vi fortsetter i dette tempoet vil det ikke gå mange tiår før halvparten av 
matkornarealet er definert som byggeområder i stedet for landbruk-, natur- og friluftsområder i 
kommuneplanens arealdel (Landbruksdepartementet 2000).  
 
Opp gjennom tidene har jeg sett at noen av de utbygde landbruksarealene blir kompensert med 
nydyrking. Men de arealene som blir tatt i bruk til nydyrking er ofte arealer som er av dårligere 
bonitet fordi da man begynte å dyrke Norge tok man selvfølgelig og dyrket de beste arealene 
først, det er på disse arealene utbyggingspresset er størst. Jeg tror jordbruk har vært opphavet til 
plasseringen av mange av de store byene vi har i dag. Når jeg ser på de små bygdesentrene 
rundt om i distriktsnorge som er i utvikling, har de ofte verdifulle jordbruksarealer tett innpå 
seg. Når disse sentrene skal utvides vil det gå med verdifulle jordbruksarealer.  
 
Det er flere eksempler på dette i østlandsområdene rundt Oslo. I juni 2006 var jeg på et feltkurs 
innen kvartærgeologi og lærte at på Romerike har man noen av de beste dyrkingsarealene i 
Norge. For da Store Glåmsjø i kvartærgeologisk tid braste ut gjennom Jutulhogget, tok 
vannmassene med seg masse fin silt og bredte det utover Romerikssletta. Her høster man i dag 
noen av de største kornavlingene i Norge. Disse arealene har i stor grad blitt utbygget på grunn 
av presset fra Gardermoen. Med tanke på jordvern, burde Gardermoen nok vært plassert 
nærmere Oslo for å forhindre utbygging av viktige landbruksarealer. Flyplassen har generert 
store samferdselskorridorer som har lagt beslag på store jordbruksarealer, for eksempel 
flytoget.   
 
Vi står foran en stor utfordring i fremtiden med det presset vi har i dag for å fremme at de beste 
landbruksarealene i Norge blir ivaretatt slik at det går an å dyrke mat i all fremtid. 
Bruntlandkommisjonen la frem et ”føre var prinsipp” som går ut på at alle fremtidige 
generasjoner skal ha mulighet til å nytte de samme ressursene vi har i dag, i alle fall ikke noe 
mindre. Jordbruksarealene er en viktig naturressurs som er grunnlaget for mye av den 
biologske produksjonen vi har dag, som igjen er viktig for menneskers eksistens. Derfor er det 
viktig å føre en areal og miljøvernpolitikk som kan opprettholde og møte naturlige, så vel som 
unaturlige svingninger i det globale perspektivet, for at menneskene skal kunne ha den samme 
matvaresituasjonen verden over i dag og inn i fremtiden (Landbruksdepartementet 2000). 
Jordvern er ikke viktig bare for matforsyningen sin del, men også verdier som læring, miljø, 
kulturlandskap, kulturminner, reiseliv, rekreasjon og lignende for at vi nordmenn skal trives i 
Norge og ha en identitet. For at vi skal opprettholde det biologiske mangfoldet som i dag finnes 
i landbruksområdet er jordvern viktig. Mange arter har sine leveområder i de ”grønne” 
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områdene på kommuneplankartet. Om vinteren fungerer jordene som viktige skitraseer i 
bynære områder (Eidet 2000: 24).   
 
Sett fra landbruket sin side er det også viktig med sammenhengende landbruksområder for å 
oppnå rasjonell drift og kontinuitet i landbruket. Man er avhengig av jordstykker som er 
rasjonelle for at bonden selv skal kunne drive landbruk i den skala som må til for å kunne 
forsyne matmarkedet. Skal en norsk bonde i dag kunne forsvare sine investeringer er han 
avhengig av en så rasjonell drift som mulig. Det er ikke mange bønder igjen i Norge i dag som 
er bonde på heltid. Jeg kjenner mange som har en annen næring/jobb ved siden av som 
supplerer landbruket med midler.   
 
”De jordressurser som har potensialet for matkornproduksjon, skal disponeres slik at en tar 
hensyn til fremtidige generasjoners behov." (Landbruksdepartementet 2002: 1). Jordressursene 
er et primærbehov, det vil si at for å få dekt  sekundær- og tertiærbehovene menneskene har, 
må en ta vare på primærbehovene. Med tanke på å opprettholde en bærekraftig utvikling er det 
viktig at transportkostnadene holdes nede. Størsteparten av Norges befolkning er bosatt rundt 
Osloregionen. Det er hit mesteparten av matkornet går. Også det kornet som skal fraktes til 
andre deler av landet med båt blir lesset fra lastebiler på kaia i Oslo. Derfor er det viktig med et 
strengt jordvern rundt de sentrale byene i Norge. De arealene med størst produksjonspotensialet 
er veldig verdifulle, men man vil trolig ikke merke verdien av dem før det eventuelt skulle bli 
et skikkelig uår eller oppstå en handelsblokkasje.    
 
Jordvernpolitikk, lovverk og arealplanlegging 
Jordvern kan ses på som et eget tema i politikken, men den er også implementert som en del av 
arealpolitikken, miljøvernpolitikken og landbrukspolitikken. Innenfor arealpolitikken står det 
mellom utbygging og vern. Hvilke arealer skal vernes og til hvilket formål skal de vernes og 
hvilke arealer skal bygges ut eller omdisponeres til andre formål enn landbruk-, natur- og 
friluftsområder. Miljøvernpolitikken står først og fremst for å opprettholde våre naturressurser, 
jordvern kommer som et sterkt målpunkt i denne politikken, stikkordet er bærekraftig utvikling. 
Landbrukspolitikken handler om at vi skal opprettholde den matvareproduksjonen vi har i dag. 
Den skal i alle fall ikke forringes. Dette har med Norges sikkerhet og beredskap å gjøre ut i fra 
det å være tilnærmet selvforsynt med mat (Fylkeslandbruksstyret i Akershus 2005: 4). Sett fra 
et landbrukspolitisk ståsted er nedbygging en negativ faktor fordi det begrenser 
produksjonsmulighetene i landbruket. Det er viktig med sammenhengene landbruksarealer og 
en bør forhindre oppstykking av disse. Økt fortetting og høy utnyttelsesgrad innenfor 
eksisterende byggesoner er et viktig virkemiddel mot nedbygging av landbruksarealer 
(Fylkeslandbruksstyret i Akershus 2005: 16). 
 
I Danmark har man satt klare strenge grenser for urbane og rurale områder. Denne delingen er 
basert på ønske om å utvikle allerede eksisterende urbane områder og bevare dem. Grensen blir 
som en tett ring rundt byen. På den andre siden av grensen er det strenge verneregler for 
arealbruken i landbruket. ”Selv om man har tillatelse fra de lokale myndighetene til å bygge, 
kan individer og organisasjoner saksøke utbyggeren hvis han fører opp et bygg” (Steinsholt 
2005: 67). Bevaring av viktige resurser er det som skiller urbanisering og ruralisering i Norge, 
både jord og landskap. Man har fokusert på å bevare dyrkbar og dyrket jord, men det er ikke 
blitt laget noen klare grenser slik som de har gjort i Danmark. Det som kjennetegner 
arealbruken i Norge er en slags satellittutbygging, konsentrerte bebyggelse lokalisert på 
områder med lav produktivitet (impedimenter). De er ofte langt fra by og ligger tilfeldig 
spredd. Infrastrukturen som kommer i tillegg legger beslag på viktige jordbruksarealer fordi 
man må ha kommunikasjonskorridorer mellom disse ”satellittene”. Det nærmeste vi kommer 
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Danmark er markagrensen rundt Oslo (Steinsholt 2005). Dette spredte utbyggingsmønsteret 
øker transportbehovet fordi det blir økte internavstander. Det fører til økt bilbruk og det blir 
vanskelig å tilrettelegge for kollektivtrafikk.    
 
Konkurransen om arealressursene tilsier at de institusjonene som skal forvalte og ivareta 
jordvernet og jordbrukshensynet blir utsatt for et sterkt press. Fylkeslandbrukstyret er en slik 
institusjon og er et viktig kompetanseorgan ovenfor kommunene. ”Fylkeslandbruksstyret er et 
statlig organ, men er oppnevnt av fylkestinget. Landbruks- og Matdepartementet har delegert 
innsigelsesmyndighet til fylkeslandbruksstyret  i plansaker som berører jordvern og 
landbruksinteresser” (Fylkeslandbruksstyret i Akershus 2005: 13). De senere årene har presset 
fra golfbaner blitt stort og utgjør en trussel mot dyrket mark, men i et kortsiktig perspektiv. De 
legger beslag på store arealer dyrkbar jord, men golfbanene er et reversibelt inngrep i den dyrka 
marka. I et beredskapstilfelle er det mulig å dyrke opp igjen golfbaner (Harvold 2005). 
Fylkeslandbrukstyret har mye av ansvaret for å sikre de ressursene jordbruket har. 
Fylkeslandbrukstyret har innsigelsesmyndighet og kan overprøve de planene som blir lagt frem 
etter plan og bygningsloven dersom kommunene ikke ivaretar jordvernet. Fylkesmannen har 
også en meglerrolle i slike saker. Når det gjelder å ivareta jordvernet er fylkeslandbrukstyret et 
viktig redskap underliggende Landbruksdepartementet. Ved inntressekonflikter i kommunene 
står næringspolitikken sterkt og matjorda blir ikke prioritert. I en arealpolitikk må jordvernet 
være samordnet. Dette kan rikspolitiske retningslinjer for jordvern fremme og det kan forhindre 
konflikter hvor jordvernet vil tape (Harvold 2005: 4). Rikspolitiske retningslinjer for jordvern 
er ennå ikke vedtatt. Under forhandlinger i planprosessen er det viktig at 
landbruksmyndighetene på fylkes og kommunalt nivå ikke forhandler bort viktige arealer for 
landbruket (Eidet 2005).    
Plan og bygningslovens forarbeider (Ot.prp.nr.56, 1984-1985) legger vekt på at der det legges 
ut nye områder for tettstedsbebyggelse eller der allerede eksisterende områder skal bygges ut, 
skal det legges vekt på å utrede hvilken konsekvenser det vil få for jordvernet. I den nyeste 
forskriften om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven står det i § 4 f: 

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de innebærer større 
omdisponeringer av landbruks-, natur- og friluftslivområder eller områder som er 
regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  (Forskrift T-
1446, 1. april 2005 s. 8)     

 
Paragraf 3 ramser opp de planer og tiltak som skal vurderes i henhold til kriteriene i § 4 i 
forskriften. Forarbeidene til plan og bygningslov sier også at det i landbruk-, natur- og 
friluftsområder kan gis bestemmelser for omfang av og lokalisering av spredt bebyggelse og 
oppføring og utvidelse. Det går ofte utover matjorda. Det bør derfor ikke reguleres i strid med 
særlovgivingen. Departementet mener at arealbrukskonflikter bør avgjøres på lokalt nivå og i 
samråd med berørte grunneiere (Ot.prp.nr.56, 1984-1985). For å fravike fra arealdelen av 
kommuneplanen skal det foreligge ligge særlige grunner for å gi dispensasjon. Det betyr at 
ingen har krav på å få gjennomført arealbruk som strider med planen. Ved å regulere et område 
til landbruk får det et strengere vern enn om det er lagt ut til landbruk-, natur- og friluftområder 
i kommuneplanens arealdel. Det er viktig at hensynet til jordvern ligger til grunn i planlegging-
prosessen og ikke kommer inn når planen er ferdig utarbeidet. Alternative lokaliseringer av et 
utbyggingsområde bør under planleggingsprosessen synliggjøres slik at man kan vurdere ulike 
lokaliseringer (Eidet 2005).    
 
Jordlovens forarbeider Ot.prp.nr.72 (1993-1994) legger opp til at landbrukspolitikken må bli 
utformet slik at den legger vekt på å holde det meste av landbruksarealene i hevd. 
Landbruksdepartementet har lagt inn ønske om et robust landbruk som opprettholder 
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matproduksjonen og den regionale sysselsettinga selv om rammevilkåra til tider vil være under 
press. Jordloven har et delings- og omdisponeringsforbud. Dette gjelder ikke når en 
reguleringsplan eller utbyggingsplan legger ut arealene til andre formål (Ot.prp.nr.72, 1993-
1994).    
 
Jordvern og planleggingsteori 
”An ethic, ecologically, is a limitation on freedom of action in the struggel for existence” 
(Leopold 1949: 21). Grensen for hvor jordvernet skal gå kommer helt an på hva menneskene 
vil med vår eksistens og om de tenker på fremtidige generasjoner. Et menneske vil kjempe for 
sin plass i samfunnet. Det er klart etikken ikke kan styre bruken av landbruksarealene, men den 
kan bekrefte jordvernets rett til å eksistere (Leopold 1949). For å bevare trenger vi kunnskap, 
men vil den opparbeide kunnskapen om bevaring innenfor arealplanlegging bare føre til at man 
bruker kunnskapen til selvinteresse (Leopold 1949)? Det er gjennom kunnskap regler blir laget 
for hvordan viktige elementer skal forvaltes. Det er viktig med kunnskap for å finne naturens 
balansepunkt. Hvor mye vil de inngrepene vi gjør ødelegge for naturens balanse? Naturen har 
også en evne til å tilpasse seg. Det har vi fått vist gjennom mange år med menneskelig 
påvirkning.   
 
Hvilke verdier skal man legge til grunn for jordvernet? Jeg mener at jordvernet har en 
økonomisk verdi for bonden. Jordvern kan også ha en eksistensiell verdi. Verdier som ikke kan 
måles i kroner og øre blir vanskelige å veie opp mot verdier som utmåles i kroner og øre. 
Verdien ved å vite at man har et landbruk i Norge som i all fremtid vil være tilgjengelig for 
dine etterkommere er viktig. Landbruk-, natur- og friluftsområder blir brukt til rekreasjon og 
friluftsliv, og er viktige ”grønne lunger” rundt byene i Norge. ”Det er når ting begynner å bli 
truet at det er lettere å gi det en økonomisk verdi” (Leopold 1949: 24), for eksempel spesielle 
naturtyper i kulturlandskapet. Det er ikke bare den økonomiske verdien som bør legges til 
grunn når det gjelder jordvern. ”The source of most environmental problems lies in the failure 
of the economic system to take account of the valuable services which natural environments 
provide for us” (Barbier and Pearce 2000: 2).    
 
Tap av biodiversitet er et av de store problemene på lista over vesentlige miljøproblemer som 
verden står ovenfor i dag. Mye av problemene kan rettes direkte mot befolkningsvekst og 
utbygging. For omtrent 20 år siden var biodiversitet et ord man ikke visste hva var, i hvert fall 
ikke blant den gjennomsnittlige mannen i gata (Beatly 1994). I de senere åra har tap av viktige 
leveområder for arter blitt den primære trusselen for biodiversiteten på grunn av at utbyggingen 
fortsetter å vokse (Beatly 1994). I andre land, som USA, har problemet vært at man har for mye 
plass per innbygger, som fører til en arealbruk som er ueffektiv. Bilen dominerer og man har 
bygget store motorveisystemer som legger beslag på store arealer. Man har fått en ”urban” 
arealbruk som sprer seg utover i landet (Beatly 1994). Det er jordbruksarealene det går utover. 
Økt utbygging på bekostning av at jord går med for å øke den menneskelige velferden er å 
planlegge kortsiktig, men har gjennom historien vært den utviklingen det er lagt opp til 
(Barbier and Pearce 2000).   
 
”Økologisk fotavtrykk” er et viktig verktøy for å estimere de ressursene som blir brukt. 
Fotavtrykket blir målt i produktivt landareal. For eksempel kan man finne ut hvor mye 
jordbruksareal som trengs for at et menneske skal kunne leve. Et viktig spørsmål er om naturen 
greier å motstå det økende presset som er på jordbruksarealene. Ved hjelp av økologisk 
fotavtrykk kan man finne ut om det kan bygges ut mer av jordbruksarealene uten å ødelegge for 
fremtidige generasjoner. Det vil si, hvor mye av jordbruksarealene kan utbygges før 
menneskene ikke har nok ressurser til å overleve. Dette kommer helt an på befolkningsveksten, 
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den kan man ikke med sikkerhet forutsi hvordan vil bli. Derfor er det viktig med et strengt 
jordvern (Rees and Wackernagel 1996).  
 
Urbanisering øker den fysiske og mentale avstanden mellom urbane og rurale områder, noe 
som fører byfolk lengre og lengre vekk fra viten om hvordan maten deres blir til. Selv om man 
i dag har stort fokus på helse og miljø, fokuserer forbrukerne på pris og kvalitet på varene som 
er i butikken. I de fleste industrialiserte land er det mindre enn 5 prosent av befolkningen som 
produserer mat (Human ecology forum 2005). Når forbrukere er distansert fra hvor maten har 
sitt opphav, mister den mye av sin verdi, og forbrukerne blir likegyldige til jordbruket. De er 
uvitende om hvor mye jordbruket har å si for miljøet og økosystemet. Ikke minst det 
sysselsettingsaspektet som jordvern bringer med seg. Konsekvensen av dette er at det blir 
dannet grenser mellom by og landbruk. Folk på hver side av denne grensen har forskjellige syn 
og behov på hvordan arealbruken skal være, som fører til konflikter mellom grupper som ikke 
forstår hverandre (Human ecology forum 2005: 61).  
   
Avslutning 
Norge har satt seg som mål å halvere omdisponeringen av jordressursene innen 2010 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005: 5). Norsk matjord er en felles ressurs som det er 
begrensede mengder av. Det er hele nasjonen sitt ansvar å ta vare på de ressursene vi har, 
spesielt for våre etterkommere. Det er kommunene som i stor grad sitter med ansvaret for 
hvordan utviklingen skal være. Det er gjennom god planlegging at man kan sikre 
arealgrunnlaget og opprettholde matproduksjonen i landbruket. Alle er interessert i en 
miljøvennelig by og tettstedsutvikling, dette sammenfaller med jordvernet. Vi må ha en 
utbygging som gir liten fragmentering og opprettholder produksjonsområdene.   
 
Jordressursene er regnet som en ikke fornybar ressurs, og derfor må det hindres at de bygges 
ned. Men skal vi ha befolkningsvekst er det umulig å hindre utbygging. Uansett må noen 
arealer gå til spille. Det som er viktig er at de arealene med mest verdi og de arealene som vi 
har størst knapphet på blir holdt i hevd. Det er de arealene som det produseres matkorn på 
presset er størst, og det problematiserer planleggingen. Man bør innskjerpe det omfanget av 
dispensasjonen som er gitt fra planer. Kommunene bør også ta del i regionale planprosesser, 
jordvernet går på tvers av kommunegrensene og de har et stort ansvar i forhold til jordloven og 
forvaltning av ressursene ut fra landbrukspolitiske mål. Det er viktig at alle kommuner er 
beviste på hvilke virkemidler de har til rådighet og har en klar politikk på hva man vil verne.  
 
Konsekvenser for jordbruk vil være knyttet til størrelsen av ulike arealkategorier jordbruksareal 
som må gå ut av produksjon ut fra omdisponering av areal til annen arealbruk. Det kan være 
faktorer som endring i driftsforhold og endret arrondering. Konsekvensutredninger er viktig for 
å avdekke vesentlige virkninger på et tidlig tidspunkt (Landbruksdepartementet, veileder 1998).  
Det er viktig for landbruket å ha stabile rammebetingelser som grunnlag for framtidig 
virksomhet.  
 
Jordvern krever bevissthet. Men i en pengefokusert tid kan det, som flere har foreslått i 
Nationen, også bli nødvendig å avgiftsbelegge bruk av matjord. Slik utslipp og annen 
forurensning er avgiftsbelag (Nationen 19.09.2006). For å øke forståelsen for hvor viktig 
jordvern er kan man skape linker mellom urbane og rurale områder gjennom øko-belter og 
grønne områder rundt byer (Human ecology forum 2005). 
 
En nedbygging av matjorda ser jeg på som en stor forurensning, derfor er det viktig at vi tar 
jordvernet seriøst fordi matjord er en knapp ressurs. Det kan virke som om skog og utmark i 
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dag har strengere vern enn matjorda på grunnlag av miljø og friluftsinteresser, er det viktigere 
enn matforsyningen? Utviklingen vi har i dag bør bremses og virkemidlene vi har til rådighet 
må styrkes.    
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 OM INNFØRING OG BRUK AV 
KONSEKVANSUTREDNINGER I NORGE 

 
Mari Steen 

  
Innledning 
Den norske planlovgivningen åpner for utadrettete prosesser, der aktørene kan påvirke 
beslutningen. Dette er formelt ivaretatt i plan og bygningsloven (pbl) §16-1, men medvirkning 
har også fått sentral plass i forvaltningsloven (fvl) §17 og i pbl kapittel VIIa (§33-2), om 
konsekvensutredninger. Konsekvensutredninger er et avgjørende miljøplanleggingsverktøy, og 
samarbeidet mellom ulike aktører er viktig for å få forsvarlige saksbehandlinger (Tesli m.fl 
2006:191). Likevel kan det nevnes flere tiltak der medvirkningen og samarbeidet blant aktører 
har vært dårlig, for eksempel ”Nytt Rikshospital i Oslo” (Joranger og Røe 1993) og ”Leca 
Rælingen” (Swensen 1995). Det er interessant å se om medvirkningspotensialet, som ligger til 
konsekvensutredninger, blir utnyttet, og om medvirkningen har betydning for etterfølgende 
arbeid. Har medvirkning i det hele tatt noen hensikt? For å forstå bakgrunnen til konsekvens-
utredninger studerer jeg også det historiske perspektivet. 
 
Oppgaven baseres på eksisterende litteratur. Problemstillingene er: 1) Hvorfor valgte stortinget 
å innføre KU-regelverket i Norge? og 2) Har konsekvensutredninger bidratt til økt med-
virkning? 
 
I første del av oppgaven drøfter jeg hva som kan ha virket inn på stortingets beslutning. Jeg 
utdyper hvilke fordeler KU-regelverket ville gi, men det er viktig å se samfunnet i helhet, der 
politikk og ytre påvirkning antakelig også virket inn, men jeg gir bare en kort innføring i dette 
temaet.  
I andre del av oppgaven studerer jeg hvordan medvirkning blir tilrettelagt i konsekvens-
utredningsprosessen, for så å finne ut om medvirkningen er forbedret etter innføringen av KU-
regelverket i 1990? I denne delen er de varierende synspunktene basert på forskningsarbeid. 
 
Hvorfor valgte Stortinget å innføre KU-regelverket? 
Stortinget valgte å innføre KU-regelverket med utgangspunkt i flere argumenter. Her gis en 
kort innføring i viktige momenter som kan ha virket inn på stortingets beslutning, samt en 
historisk oversikt. 
 
Definisjoner 
For å forstå hvordan konsekvensvurderinger startet og utviklet seg i Norge, må det skjelnes 
mellom konsekvensanalyser og konsekvensutredninger. 

”Konsekvensanalyse er et vidt begrep som dekker systematiske metoder og prosesser som 
nyttes for å vurdere fordeler og ulemper av ulike tiltak. 
Konsekvensutredning er en konsekvensanalyse som følger Pbls bestemmelser (§§33-1/5). 
Slik forholder ”konsekvensanalyser” seg til konsekvensutredning som eksempelvis 
”detaljplan” til ”reguleringsplan ” (Edvardsen 2006b).  
 
”Formålet med konsekvensutrednings-prosessen er å klargjøre virkninger av tiltak som 
kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Disse 
konsekvensene utgjør en del av beslutningsgrunnlaget”  (Hanssen 2006). 
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Historien om konsekvensanalyser og konsekvensutredninger 
Allerede på starten av 1900-tallet ble det utarbeidet konsekvensanalyser i Norge. Konsekvens-
vurderingene ble først og fremst brukt i konsesjonsbehandlingen for vannkraftsutbygging. Slik 
utbygging førte til store inngrep i omgivelsene, og dette vakte reaksjoner. 
Vassdragsreguleringsloven fra 1911, som igjen ble videreført i 1917, satte i kraft bredere 
saksbehandlingsregler der det kunne gis vilkår med konsesjonstillatelsen (Rogstad 2006). 
Denne situasjonen åpnet for konsekvensanalyser i Norge, og i 1913 ble de første konsekvens-
analysene utarbeidet. Analysene kunne bli brukt i saksbehandlingen, men de fokuserte ikke på 
naturmiljøet (Edvardsen 2006a). 
 
Konsekvensanalyser ble også brukt i veiplanleggingen, uavhengig av bygningsloven, og før 
KU-regelverket ble innført (ibid). I tillegg ble det utarbeidet konsekvensanalyser med hjemmel 
i forurensingsloven (kapittel 3), kulturminneloven (§9), og petroleumsloven (1973) (Ot.pr.nr.22 
1980-81: 67, og ot.prp.nr.75 1988-89: 7). 
 
Bruk av konsekvensanalyser som hjelpemiddel i planleggingen stammet opprinnelig fra 
miljøbevegelsen i USA på slutten av 1960-tallet. På den tiden ble ”The National Environmental 
Policy Act” (NEPA) vedtatt. Lovgivningen krevde ”Environmental Impact Assessment” i plan-
leggingen. Det var ønskelig å integrere naturmiljøet og offentlig planlegging, og sikre ytter-
ligere deltakelse. Mye av verdens planleggingsvirksomhet foregikk uten å se virkninger i større 
perspektiv, og denne miljøvennlige lovgivningen fikk straks stor tilslutning verden over (Børset 
m.fl 1983:1, 4).  
  
I Norge kom konsekvensutredninger inn som begrep med forslaget til ny planleggingslov i 
1981. Lovforslaget fulgte opp hovedtrekkene i NOU 1977:1, som hadde introdusert krav til 
konsekvensanalyser i planleggingsvirksomheten. Det var bred tilslutning til lovforslaget, men 
det politiske flertallet stemte ned forslaget like etter vedtaket, og planlovgivningen ble ikke 
innført. I 1985 ble pbl vedtatt uten krav til konsekvensutredninger, men i 1990 ble KU-
regelverket vedtatt etter ønske fra Stortinget (Ot.prp.nr.75 1988-89: 6). I 1995 ble bestem-
melsene i KU-regelverket endret i henhold til EU-direktivet. Sist lovendring skjedde i 2005. De 
viktigste endringene dreide seg om KU-pliktige planer med tilhørende planprogram. KU-pro-
sessen ble integrert med den ordinære planprosessen, og miljøoppfølgingsprogrammet ble 
styrket (Hanssen 2006). 
  
Mange mente at konsekvensutredninger var fordelaktig, fordi det sikret hensyn til naturmiljø i 
planleggingen. Likevel var det noen som fryktet regelverket. 
 
Svakheter ved det eksisterende systemet 
På 1900-tallet var konsekvensvurderinger innarbeidet i flere sektorer, selv om det var lite 
lovhjemlede krav (Ot.prp.nr.75 1988-89: 7). Behandlingene var derfor ikke tilfredsstillende 
sammenlignet med behovene og ønskene (Børset m.fl 1983: 11). Mulighetene for aktørenes 
innsyn og deltakelse var begrenset, det ble sjelden utarbeidet konsekvensvurderinger og 
innholdet var mangelfullt (Bruun 1980: 35,37). Temaer som markedsanalyser, arbeidsplasser, 
ekspansjonsmuligheter og interne, økonomiske hensyn ble drøftet langt bredere enn hensynet 
til naturmiljøet. Konsekvensvurderingene ble ikke betraktet som en nødvendig prosess, og ofte 
var det skjeve fremstillinger i utredningene (Børset m fl 1983: 13). Departementene mente det 
trengtes et felles rammeverk som tilfredsstilte behovene (Ot.prp.nr.75 1988-89: 3). 
 
Praksisen var dårlig, men regelverket var heller ikke tilfredsstillende. Bare et fåtall av lovene 
hjemlet naturvennlige konsekvensvurderinger, og derfor var flere utredninger utilfredsstillende. 
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Særlig ved større utbyggingsprosjekter var utredningene mangelfulle. Når det ikke var 
utadrettede prosesser ble beslutningsgrunnlaget tilfeldig, avhengig av hvem som var med og 
hvem som ble informert (Ot.prp.nr.75 1988-89: 7). Konflikter kom sent i prosessene, gjerne når 
utbyggingen var startet. Først da forstod berørte hvor store inngrep det dreide seg om. 
Konsekvensutredninger ville ikke i seg selv løse konflikter, men konfliktene ble identifisert 
tidligere (Børset m fl 1983: 11). I dette tilfellet var det ufordelaktig å fortsette med det 
eksisterende systemet, og medvirkningen og innholdet var utilfredsstillende (Husby 1996: 23). 
For å dekke flere fagvirksomheters praksis og lovverk, ble konsekvensutredninger, ifølge 
Ot.prp nr.75 (1977:7);”vedtatt på en variert og uensartet måte”. 
 
KU-lovverket styrket pbl generelt 
Innføringen av konsekvensutredninger i Norge hadde flere fordeler, foruten økt deltakelse og 
tilfredsstillende utredninger. KU-kravene passet utmerket inn i pbl. Integreringen av KU-
regelverket og pbl var faktisk en utsøkt styrke, fordi konsekvensutredningene fikk nær 
tilknytning til offentlig samfunnsplanlegging, og naturmiljøet ble integrert i planleggingen 
(Hanssen 2005: 2).  
 
Pbl og fvl bidro til medvirkning, men ved innføring av KU-regelverket ble medvirkning sikret 
ytterligere. Aktørene fikk utvidete kommunikasjonsmuligheter, som gav forståelse og mindre 
usikkerhet. Denne utvidete medvirkningen var et vesentlig argument for innføringen av 
konsekvensutredninger (Arnesen 1999: 6). KU-prosessene sikret flersidig legitimering av 
tiltak. Det ble obligatoriske krav til høring av konsekvensutredningen, og ansvarlig myndighet 
ble pålagt ansvaret for å holde offentlige folkemøter (op cit: 5). Aktører kunne sitte med svært 
viktig informasjon og ønsker, og konsekvensutredninger ble et viktig virkemiddel for 
innsamling av nødvendig data. Lovhjemlede konsekvensutredninger gav helhetlige og 
forsvarlige beslutningsgrunnlag med dekkende informasjon og redusert usikkerhet (Glasson m 
fl 2005: 157).  
 
Faglig sett var fordelen med konsekvensutredninger å forbedre kunnskapen om miljømessige, 
økonomiske og sosiale konsekvenser. Dette fikk betydning for tiltak som ble planlagt senere 
(Børset m.fl 1983:4). Gjennom konsekvensutredninger ble det oppnådd langsiktig forvaltning 
av naturressurser, og uakseptable løsninger ble erstattet med bedre alternativer (op cit: 11). I 
tillegg ble tverrfaglig informasjon systematisert i konsekvensutredningene (Tesli m fl 2006: 
21). 
 
Likevel var mange skeptiske til innføring av KU-regelverket. Folk fryktet at ekspertene fikk 
mer innflytelse og makt enn politikerne (Bruun 1980: 34). Konsekvensutredninger kunne bli en 
belastning for offentlige myndigheter. Faren og ulempen ved KU-regelverket var at ressurser, 
tid og kostnader ikke strakk til (Ot.prp.nr.22 1980-1981: 69). For å imøtekomme denne 
redselen ble det utført evalueringer i andre land, som hadde innført konsekvensutredninger. 
Evalueringene viste positive resultater, fordi konsekvensutredningens kostnader ble mindre enn 
de negative virkningene på samfunnet. KU gav dermed besparelser (Ot.prp.nr.75 1988-89: 5). 
 
Politisk oppmerksomhet på miljøtrusler 
Naturinngrep skapte reaksjoner, og miljødebatten utviklet seg.  Konsekvensutredninger ble 
innført i mange land og flere internasjonale organisasjoner. ”Det er ikke lett å gjennomskue 
politiske motiv for tilsynelatende rasjonelle handlinger ved et generelt litteraturstudium, men 
det er grunn til å tro at Norge ble inspirert fra andre land, internasjonale organisasjoner og 
politisk debatt” (Edvardsen 2006a). Ifølge Hanssen (2005: 1) bør likevel ikke norsk, faglige 
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inspirasjonen undervurderes, for eksempel utredet Lerstang og Børset et forslag om hvordan 
konsekvensutredninger burde gjennomføres i Norge.  
 
Naturmiljøet ble ikke beskyttet tilstrekkelig i alle land, men det var flere organisasjoner som 
fattet interesse for konsekvensutredninger, blant annet FN, EU (EF) og Nordisk ministerråd. De 
jobbet aktivt for å innføre dette systemet, blant annet for å sikre og spre miljøkunnskap. I 
tillegg ble konsekvensutredninger et virkemiddel for bærekraftig utvikling (Ot.prp.nr.75 1988-
89: 7). 
 
Norge fulgte opp anbefalinger fra FNs økonomiske konvensjon (ECE) og Brundtland-
kommisjonen (op cit: 8). Hanssen (2005: 1) mener likevel at det var EU-direktivet, og Nordisk 
ministerråd som betydde mest for Norge. Nordisk ministerråd finansierte ESPOO-
konvensjonen2. EU-direktivet styrket norske konsekvensutredninger ved at flere tiltakstyper ble 
KU-pliktig. Pbl ble et sentralt instrument i miljøvernpolitikken (Tesli m fl 2006: 17).  
EU-direktivet lå langt foran Norge mht regulering av miljø. I Norge startet fokuset på miljø i 
1970-årene (Børset m.fl 1983:11). På slutten av 1980-tallet gav myndighetene topprioritet til 
miljøet. Programmet for grønn politikk ble innført, og det økende fokuset på naturmiljøet var et 
vesentlig argument for innføringen av KU-regelverket (Edvardsen 1990: 25). 
 
Har KU-regelverket bidratt til økt medvirkning? 
Medvirkning og deltakelse har fått en sentral plass i pbl kapittel VIIa. Konsekvensutredninger 
åpner for dialog, kunnskapsutveksling og samarbeid mellom aktører. Aktørene kan være 
tiltakshaver, ansvarlig myndighet, offentlige høringsinstanser, interesseorganisasjoner og andre 
berørte. Medvirkning og deltakelse vil redusere misforståelser og usikkerhet. Det blir lettere å 
kartlegge hvilke motargumenter som finnes, og hvilke konflikter som kan oppstå (Tesli m fl 
2006: 189).    
 
Norske planbestemmelser gir omfattende og ambisiøse mål for medvirkning, men finnes det 
svakheter ved praksis? Både Husby og Strand stiller seg positivt til KU-bestemmelsene. 
Likevel finnes det både eldre og nyere forskningsrapporter som er langt mer kritiske. For å 
finne ut om konsekvensutredninger har bidratt til medvirkning eller ei, må argumentene, som 
ligger bak de varierende synspunktene, drøftes nærmere. 
 
Den norske KU-prosessen starter med varsling av tiltaks-/planarbeidet. Ansvarlig myndighet 
sender forslag til planprogram/utredningsprogram med melding på høring og offentlig ettersyn. 
Utredningsprogrammet/planprogrammet, som fastsettes av ansvarlig myndighet, tar opp 
aktuelle forhold som er førende for beslutningen og videre arbeid. I neste fase blir 
planforslaget/søknad med konsekvensutredning utarbeidet og sendt på høring. Dokumentene 
beskriver antatte virkninger av tiltaket. Hvis det oppdages nye forhold som ikke er utredet, kan 
beslutningsmyndigheten kreve tilleggsutredninger. I saksframlegget/innstillingen skal det 
framgå hvordan virkningene og uttalelsene av planforslaget eller søknaden med konsekvens-
utredning er vurdert. Det skal også tas stilling til miljøpoppfølgingsprogrammet og avbøtende 
tiltak (Tesli m.fl 2006: 186).  

                                                 
2 Espoo-konvensjonen er en samarbeidsavtale mellom de nordiske landene (unntatt Island). Den gir bestemmelser 
om at ” land som planlegger tiltak som kan forårsake vesentlige negative grenseoverskridende miljøvirkninger i 
andre land, på et tidlig tidspunkt skal varsle berørte land, utrede konsekvensene av tiltaket og drøfte hva som kan 
gjøres for å begrense skadevirkningene”(http://gruk.ez.no). 
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Fremstillingen av informasjon 
Konsekvensutredningens startfase skal opplyse aktørene om tiltaket, og bidra til 
kommunikasjon mellom aktører med ulike synspunkt, bakgrunn og posisjon. Det er viktig at 
informasjon i dette tverrfaglige samarbeidet blir lettlest, kortfattende, strukturert og forståelig 
blant partene. Tekst og illustrasjoner må ikke være misvisende eller favoriserende 
(Kristoffersen 1998: 26). Hovedpoenget er ikke å unngå reaksjoner i startfasen, men informere 
aktørene tilstrekkelig, slik at de kan korrigere uønskede virkninger (Teigland 2000). 
 
Teigland (2000) og Edvardsen (1990: 28) mener konsekvensutredninger har lett for å bli rent 
faglige, og uforståelige for andre enn eksperter. Informasjon er av vitenskapelig karakter, med 
faguttrykk og teknisk data. Problemet er at konsekvensutredere fokuserer på treffsikre og 
pålitelige resultater, og glemmer at prosessen er demokratisk og politisk. Informasjonen blir 
uforståelig og bidrar ikke til diskusjon blant politikere og offentligheten, men i større grad blant 
ressurssterke eksperter (Edvardsen 1990: 26). Husby3 (1996: 99) påpeker at dette kan bli en 
fare, men han nevner ikke hvor vanlig det er.  
 
Swensen4 (1995: 34) og Kristoffersen5 (1998: 27) mener at dårlig avgrensning av tiltaket gjør 
dokumenter uforståelig for offentligheten. Aktører forstår ikke hvordan de berøres av tiltaket 
før høringen av utredningsprogrammet/planprogrammet er avsluttet. Etter denne fasen er det 
for sent å komme med høringsuttaleser om nye ”temaer” som ikke er drøftet i planprogrammet, 
så langt det ikke åpnes for tilleggsutredninger. I utbyggingstiltakene hadde aktører problemer 
med å angi hva de skulle komme med innspill på. Huseby (1996: 77) og Joranger og Røe6 
(1993: 9) sier seg også enig i dette. Swensen (1995: 34) hevder at; ”lesbarheten og 
informasjonstilgangen kan være god, men hvis tiltaket har lavt presisjonsnivået, er det 
vanskelig å danne seg bilde av hva tiltaket innebærer”.  
 
Tidligere har det vært stor misnøye med meldingen. Meldingens hovedhensikt var å gjøre 
aktører oppmerksomme på tiltaket, og danne grunnlag for innspill og kommunikasjon. 
Aktørene i Leca Rælingen hevdet at meldingen ikke innebar noe nytte, og usikkerheten ble 
ikke redusert. I dette tilfellet gav meldingen redusert KU-kvalitet, fordi svikt i startfasen 
forplantet seg videre (Swensen 1995: 59). Kristoffersen (1998: 40) mente også at manglende 
kommunikasjon skyldtes urelevante meldinger som var preget av usikkerhet.  
Likevel vil det alltid foreligge usikkerhet i KU-prediksjonene, ettersom det handler om ex ante 
evalueringer. Usikkerheten blir redusert utover i prosessen, men samtidig blir muligheter for 
medvirkning også mindre og mindre (Swensen 1995: 45). Usikkerheten av de enkelte 
konsekvensene blir sjelden utredet, og dette åpner for tolking. Både Tesli m fl (2006: 62) og 
Joranger m fl (1993: 9) påpeker at dette er et sentralt problem hvis medvirkning skal 
tilfredstilles.  
 
Det er viktig at KU-dokumentene er oversiktlige, men det er varierende synspunkt på denne 
holdbarheten. I Joranger og Røes undersøkelser (1993: VIII) var det lett å finne fram til 

                                                 
3 Husby utreder hvordan konsekvensutredninger har fungert gjennom 6 år, fra 1990-1996. 
4 Swensen evaluerte tiltaket ”Leca Rællingen” i Akershus. 
5 Kristoffersen tar utgangspunkt i 3 utbyggingstiltak: ”Nye Nasjonaltheateret Stasjon i Oslo, 1995”, 
”Kyststamvegen i Stord-hjalhjem i Hordaland 1996”, og ”Nærøvingsområde og skytebaner for Hæren på   
Romerriket, 1995”. 
6 Joranger og Røe evaluerer 4 prosjekter: ”Kavaleriet til Åmot”, ”Nytt Rikshospital i Oslo”, ”Modernisering av 
aluminiumsverkene på Sunndalsøra og i Årdal” og ”Ny distribusjonssentral på Gjelleråsen”. Altså svært ulike 
tiltak. 
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enkeltvirkninger. Derimot poengterer både Teigland (2000) og aktørene i Kristoffersens 
forskning (1998:27) at KU-dokumentene var lange og upresise, og dermed også uoversiktlige. 
Joranger og Røe (1993: VIII) er heller ikke tilfreds med sammendragene.  I noen tilfeller fantes 
det ingen kortversjon. Likevel var lesbarheten og strukturen god, men noen begreper burde 
forklares bedre. 
 
Husby (1996:108), som har forsket på konsekvensutredninger gjennom seks år, hevder at 
språket er betydelig forbedret. Flere aktører synes informasjonen er forståelig, men noen fag-
uttrykk bør riktignok unngås. Ifølge Hanssen (2005: 2) åpner flere utredninger for tolking og 
usikkerhet, men Husby (1996: 110) avviser dette, og mener at presentasjonen og formidlingen 
er gjennomgående tilfredsstillende. 
 
På en annen side betyr språkbruk og oversiktlighet lite, hvis informasjonstilgangen er van-
skelig. Kristoffersen (1998:38) mener at aktører har vanskeligheter med å skaffe informasjon i 
startfasen. Tesli m.fl (2006: 57) påpeker at det ikke henvises til dokumentasjon i utred-
ningsprogrammene. 
 
Dialog og åpne folkemøter 
Hvis KU-dokumentene er uforståelige bør det arrangeres åpne folkemøter (med tilhørende 
referater) tidlig i prosessen. Folkemøter danner grunnlag for samarbeid og forståelse, og 
dialogen medfører at innspillene blir relevante samtidig som usikkerheten reduseres. I tillegg 
reduseres vanskelighetsgraden med identifisering av berørte. Det viser seg at det kan være 
vanskelig å kontakte alle berørte (Glasson m.fl 2005: 159). For de som blir invitert til uttalelse, 
er høringsfristen lang nok. Likevel er det mange aktører som ikke får tid til å uttrykke seg før 
uttalelsesfristen, fordi de ikke er opplyst om tiltaket (Kristoffersen 1998: 28,39). Lerstang 
(2006) er enig i dette. I noen tilfeller åpnes det likevel for tilleggsutredninger.  
 
Ifølge flere profesjonelle fagpersoner innenfor KU-arbeidet, gjennomføres det sjelden ekstra 
dialog og flere folkemøter enn det som er lovpålagt. Dette blir kritisert av bl.a Kristoffersen 
(1998:4) og Tesli m.fl (2006:32). Etter mange års erfaring innenfor KU-arbeidet, sier Tor 
Lerstang (2006) seg enig i at det sjelden tilrettelegges for folkemøter som går ut over kravene.  
 
Folkemøter gjennomføres ikke mer enn nødvendig. Dette kan ha flere årsaker. For det første er 
det sjelden tiltakshaver synes at løsninger basert på konfliktavdekking og medvirkning er 
rasjonelle. Deltakelsen kan gi større risiko, økende kostnader, forsinke tiltaksgjennomføringen, 
og konfliktene blir kanskje ikke løst (Glasson m.fl 2005:158). I slike tilfeller kan tiltakshaver 
tenke at ”det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse” (Husby 1996:37).  
For det andre konkluderer Nenseth (1999:12) ;” 80% av tiltakshaverne mener at lover, forskrift 
og rundskriv er det viktigste kunnskapsmaterialet i KU-arbeidet”. Dette kan ha klar sammen-
heng med antall folkemøter som blir holdt. Det finnes ingen krav i lovgivningen som hjemler 
folkemøter før høringsfristen av planprogram/utredningsprogram er utgått. Pbl utgjør derimot 
ingen hindring for at det arrangeres folkemøter på tidlige tidspunkt. Lover, forskrifter, og 
rundskriv medfører at KU-prosessene blir standardiserte og lite kreative (Lerstang 2006). 
Faglig sett var hovedhensikten med KU-arbeidet å bidra til økt kunnskap. Likevel viser 
erfaringer at det stort sett er eksisterende kunnskap som drøftes, og ny kunnskap stopper 
sjelden tiltaket (Viste 2006). 
 
Det finnes tilfeller der tiltakshavere arrangerer folkemøter før høringsfristen av planprogram/-
utredningsprogram er utløpt. ”Dialogen kan likevel kritiseres, ettersom det først og fremst er 
innflytelsesrike og ressurssterke personer som møter opp og klarer å uttrykke seg faglig og 
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verbalt” (Edvardsen 2006a). I slike tilfeller er det viktig å lytte til bakenforliggende 
bekymringer og prioriteringer blant mennesker som ikke klarer å uttale seg tydelig. 
 
Som resultat av uforståelige dokumenter i konsekvensutredningen og lite dialog, er det ikke 
overraskende at det er faglige instanser som er mest aktive i høringsperioden. Bydelsutvalg og 
grunneiere/beitelag gir færrest innspill, men denne gruppen mottar også færrest programforslag 
(Arnesen 1999:17). Joranger og Røe (1993:IX) konkluderer at fremtidige rapporter bør ligge på 
et høyere nivå.  
 
Husby (1996:35) mener at KU-bestemmelsene i pbl fungerer bedre enn kommunetjensteloven 
og kulturminneloven når det gjelder informasjonsutveksling og medvirkning I tillegg mener 
kommuneansatte flest, at høringsuttalelser til planprogram/utredningsporgram er svært nyttig 
(Strand 2006:7). 
 
Blir høringsuttalelser tatt hensyn til? 
Kommuneplan i Ås gikk nylig gjennom en konsekvensutredningsprosess etter den nye 
forskriften fra 2005. Etter at politikerne hadde uttalt seg ble bare et fåtall av høringsinnspillene 
utredet, riktignok bare 6 av 45 boliginnspill (Viste 2006). 
Tesli m.fl (2006:32) konkluderer at mulighetene for deltakelse i startfasen er av dårlig karakter 
i Norge. ”Lite dialog og uforståelig informasjon gir urelevante og for detaljerte innspill til 
meldingen med tilhørende program”( Lerstang 2006). Likevel sier  
Tesli m fl (2006:195) at svært relevante høringsuttalelser ikke har blitt utredet og oppfulgt etter 
kravene, og i flere tilfeller vektlegges ikke høringsinstansenes synspunkter. Disse innspillene 
mister muligheten for å påvirke beslutningen. Kristoffersen (1998:39) er enig i dette, og mener 
at det er relativt få endringer mellom forslaget og fastsatt utredningsprogram. På en annen side 
viser Strand (2006:7) at 67% kommuneansatte mener at høringen i startfasen gir nyttig 
informasjon, men at det er kommunen, og ikke private tiltakshavere som har nytte av denne 
informasjonen. 
 
KU-innhold 
Dårlig KU-prosess kan gi mangelfullt innhold. Teigland (2000) og Tesli m fl (2006:185) mener 
at ansvarlig myndighet styrer konsekvensutredninger inn på snevre temaer med upresise 
metoder, og at det først og fremst er utbyggers og ansvarlig myndighets interesser som er i 
fokus. Swensen (1995:57) støtter dette synspunktet, og poengterer at utbyggere ofte begrenser 
utredningene for å redusere KU-kostnadene. I tillegg uttrykker både Kristoffersen (1998:27) og 
Joranger og Røe (1993:VIII) at tiltakshaver kan ha en tendens til å favorisere alternativer og 
reklamere for tiltaket i KU-dokumentene, i stedet for å drøfte negative virkninger. Strand 
(opsit:8), Bruun (1980:5) og Tesli m fl (2006:197) er også skeptiske til habilitetsspørsmålet 
hvis den samme myndigheten både er tiltakshaver og beslutningstaker, eller hvis de ligger 
organisatorisk nært og har like interesser. Likevel sier Strand (2006:8); ”56% av kommunalt 
ansatte er enig i at KU-systemet har gitt legitimitet til gjennomføring av ofte sterkt 
kontroversielle prosjekter”. 
 
Nye KU-bestemmelser 
Flere av kildene i teksten baseres på prosjekter som er eldre enn de nye KU-bestemmelsene fra 
2005. Strand, som har studert virkninger av lovendringen, er optimistisk til 
konsekvensutredningers holdbarhet. Han mener at medvirkning i programfasen vil gi utvidete 
muligheter for medvirkning, fordi KU-prosessen integreres med planprosessen (Strand 2006:3). 
Det er få konsekvensutredninger som er fullført etter lovendringen, men eksempelet fra Ås 
kommune, der kommuneplanen ble samordnet med KU-prosessen, viser at 



APL311. ILP, UMB Studentarbeider 2006  

  
 43 

konsekvensutredningene faktisk ikke har gitt økt medvirkning. I denne planprosessen ble, som 
sagt, svært få innspill utredet. I den nyere litteratur fra Tesli m fl (2006:58, 55) fremstår det 
også en svært skeptisk fremstilling til økt medvirkning. I tillegg er flere profesjonelle fagfolk, 
blant annet Lerstang (2006), skuffet over ambisjonsnivået og kreativiteten i Norge. 

 
Konklusjon 
Husby og Hanssen mener konsekvensutredninger er tilfredstillende og gode nok. Det er 
uenigheter om hva godt nok er, og dette danner utgangspunktet for varierende synspunkt. 
Strand, som er svært positiv til KU-prosessen etter lovendringen, har utført undersøkelser 
basert på kommunalt ansatte. Jeg mener han burde brukt flere aktører i undersøkelsene. I tillegg 
har bare 42% (av de spurte) erfaring med de nye KU-bestemmelsene, og flere av disse 
konsekvensutredningene er ikke avsluttet enda. Dermed blir det vanskelig å trekke helhetlige 
konklusjoner. Likevel poengterer kommunene at høringsuttalelsene er nyttige (Strand 2006:7). 
På tross av integreringen av KU-prosessen og planprosessen, er det grunn til å tro at medvirk-
ningen (enda) ikke har økt, ettersom Strand ikke har helhetlige undersøkelser, eksisterende 
prosesser viser negative resultater, og flere profesjonelle fagfolk uttrykker seg med skepsis. 
Mekanismene for folkemøter og utredning av høringsuttalelser virker også noe snevre, men jeg 
er åpen for at medvirkningen forbedres når lovverket innarbeides bedre i praksis. 
 
På en annen side mener jeg at innføringen av KU-regelverket i 1990 har sikret og økt bruken av 
medvirkning ytterligere. Selv om noen mennesker ikke varsles, eller ikke forstår hva tiltaket 
innebærer i første fase, blir som oftest flere innspill utredet. I motsetning til pbl §16-1 og fvl 
§17, tilrettelegger KU-regelverket også for tilleggsutredninger. Likevel mener jeg at tiltaks-
havere og ansvarlig myndighet på langt nær utnytter KU-prosessens medvirkningspotensialet.  
 
Etter min mening har ikke medvirkning vært et svært viktig moment i KU-prosessen, ettersom 
både Hanssen og Huseby hevder at konsekvensutredninger er gode nok, samtidig som med-
virkningsaspektet kritiseres. Dette er et interessant tema, fordi økt medvirkning var et svært 
viktig argument for innføringen av KU-regelverket. Pbl og fvl sikret opplysning og med-
virkning, men medvirkning skulle sikres i ytterste grad. Ettersom KU-regelverket passet 
utmerket inn i pbl, og de internasjonale medvirknings- og miljøstandardene var høye, var det 
ønskelig å sikre medvirkningen ytterligere i norsk lovverk gjennom KU-regelverket. 
Jeg mener at tilpassingen til EU og press fra flere internasjonale organisasjoner hadde stor 
innvirkning på stortingets beslutning om å innføre KU-regelverket. Det var nok først og fremst 
Nordisk ministerråd og EU-direktivet som hadde størst påvirkningskraft, ettersom Norge 
samarbeidet tett med disse internasjonale organisasjonene. Innføringen av KU-regelverket må 
også sees i sammenheng med fordelene lovverket gav i seg selv. Eksempelvis var miljøet og 
legitime, tilfredsstillende saksbehandlinger i fokus. Dessuten ble den eksisterende kunnskapen 
forbedret. Bakgrunnen for innføringen må dermed sees i et bredere perspektiv over tid og rom, 
der flere momenter spilte en rolle i stortingets avgjørelse.  
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