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FORORD 
Disse fire studentarbeidene er individuelle semesteroppgaver i emnet APL312 (APL311), 
”Seminar i Planleggingsteori II”, våren 2007. Dette emnet gjennomføres som et litteratur-
studium, hvor hver enkelt student velger et teoretisk tema innen eller tett opp til arealplan-
legging. Temaet godkjennes av kursansvarlig lærer, og studentene skriver først en dispo-
sisjon, senere et utkast, som lærer kommenterer.  
Oppgaven kan 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 studentene en videre anledning til fordype seg i teori som er relevant for 
faget, spesielle interesser, men arbeidene er også  ”prøvestykker” for masteroppgaven. 

Studentene ble orientert om at de 5-6 beste besvarelsene ville bli utgitt i instituttets skrift-
serie 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. 
Veiledere på APL311/312 denne våren har vært professorene Eva Falleth og Inger-Lise 
Saglie. 
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Ås, 11.09. 2007.  
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Redaktør, professor, ansvarlig lærer for APL312 
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GOVERNANCE OG PLANLEGGING 
De demokratiske implikasjonene av et endret styringsregime 

 

Marianne E. Netland 
 
 
Innledning og problemstilling 
Jeg har valgt å ta for meg dagens kommunale plansituasjon slik den har endret seg fra et 
hierarkisk reguleringsregime til nåtidens nettverkssamfunn, i litteraturen forklart som 
governance/samstyring. Jeg ønsker å se på de demokratiske implikasjonene dette får for byene 
slik de blir drøftet, når større og større del av avgjørelsene tas i samarbeid mellom private og 
offentlige aktører. Hvilke demokratiske problemer kan governance-strategien medføre?  
 
Litteraturen jeg har valgt å legge til grunn for arbeidet er boken ”Governance i norske storbyer” 
hvor aktuelle problemstillinger angående offentlig styring og privat initiativ drøftes. Denne har 
jeg supplert med «Makt og avmakt i kommunepolitikken», samt sluttrapporten til Makt og 
demokratiutredningen: «Makten og demokratiet». Konklusjonen som følger er at governance i 
planleggingen kan være demokratisk problematisk på en rekke felt, som i forhold til transpa-
rens i planarbeidet, tillit til planmyndighetene, i forhold til maktforholdet mellom de ulike 
nettverkene og grupperingene og ikke minst i forhold til muligheten for å drive demokratisk 
kontroll og ansvarsutkreving. Men situasjonen er likefullt ikke så svart. Samstyringen kan også 
åpne for en større ansvarliggjøring av aktører og innbyggere. 
 
Governance og fragmentering av makt 
I sin artikkel ”Byplanlegging – fra regulativt hierarki til nettverksmekanismer” gjennomgår 
Røsnes (2005a) planleggerens rolle i byutviklingen i et historisk perspektiv. Mektige sam-
funnsmessige endringer har også spilt stor rolle for byplanleggingen og planleggerne – hvor 
planleggingen må forholde seg på en ny måte til ”høyere arealverdier, mer komplekse 
råderettsforhold og interessemotsetninger” (Røsnes 2005a: 93). Endringene i de siste år er 
fasilitert av en økende avhengighet av nettverk «både for realisering av planer og gjennom-
føring av prosjekter. Bruk av ulike organisatoriske mekanismer, forhandlinger og avtaler har 
erstattet eller supplert kommunens tidligere direkte involvering og styring.  ”Government”, 
som står for det moderne idealbildet av representativt demokrati, har fått en alternativ, om ikke 
annet et supplement – ”governance”, eller samstyring, hvor det karakteristiske er at makten 
«som (ideelt sett) har vært samlet i bystyresalen, er flyttet til et større antall nettverk” (Fimreite, 
Medalen og Aars 2005:13).  
 
Dagens plansituasjon kan da ikke lenger studeres ved kun å ha fokus på de formelle organisa-
sjonene og institusjonene som styrer, da det har oppstått nye lommer og nivåer hvor makten 
utspiller seg.  En form for fragmentering av planleggingsrommet har funnet sted, kommunen er 
under endringspress fra ulike kanter; fra innbyggerinitiativ, ønsker om offentlig og privat sam-
arbeid, og fra korporative nettverk hvor en ser sterke forbindelseslinjer mellom lokalpolitikere 
og ”mektige interesser i samfunnet” (:14). Skottene mellom offentlig styring og private aktører 
er ikke like tette lenger. Men en fragmentering av planleg-gingsområdet trenger likefullt ikke 
være av kun negativ art, det kommer an på øyet som ser; ”et utvidet styringsrepertoar” (:16) for 
det offentlige, muligheten det offentlige å lempe jobben over på private aktører kan heller 
fungere som positive virkninger av dreiningen. Kommunen blir da en arrangør i en situasjon 
hvor det er ”mer presist å snakke om styrt fragmentering enn om fragmentert styring” (: 16). 
Fokus ved teori og problematisering av dagens fragmentering av offentlig styring må konsen-

 4 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

trere seg om spenningsflaten mellom aktør og institusjon. ”Valg dekker ikke lenger hele feltet 
for utøvelse av makt og myndighet og oppgaveløsning” (: 127). Nenseth (2005: 208) stemmer 
også i her når hun mener nettverksperspektivet er mer appliserbart på dagens situasjon.  
  
Dagens situasjon har manifestert seg på grunnlag av privatiseringstrenden som har ridd den 
offentlige sektoren de siste 20 årene. I kjølvannet av New Public Management- tankegangens 
fremvekst, er det en del utviklingstrekk som kan sies å smøre overgangen fra government til 
governance. Synet på kommunal sektor som ineffektiv, byråkratisk og tungrodd har gitt 
insentiver til å benytte markedet og de private bedriftene som problemløsere. Supplert med 
press fra globalisering, og en stat i finansielle vansker (Lyngstad 2003:152) har dette skapt 
store endringer når det gjelder kommunal styring og ledelse: 
 
 ”Målstyring, deregulering og ulike former for privatisering av det offentlige ansvaret er 
 oppfatta som relevante verkemiddel for å gjere den kommunale tjenesteytinga bedre. 
 Reformarbeidet tar i stor grad utgangspunkt i eit syn på innbyggarane som brukarar av 
 kommunale tenester, der dei sosiale rettane har hovedinteressa” (Lyngstad 2003: 170)  
 
I forhold til planlegging er det gjerne borgerrollen som er mest interessant – da det er denne 
rollen kommunepolitikere og planadministrasjonen ønsker å vitalisere, samt mobilisere 
gjennom folkemøter, høringer og lignende. Ønsket om å innlemme innbyggere i planleggingen 
er ikke noe nytt av idag. Ifølge NIBR-rapport 2002: 17 hvor kommunikativ planleggings 
forhold til demokratiske problemstillinger diskuteres, har dette vært uttalt målsetning de siste 
40 årene, og offentlig medvirkning er også lovfestet i de nordiske land. Rapporten tar for seg de 
filosofiske grunntankene planleggingsteorien baserer seg på, og hvorfor en i norsk plansam-
menheng sverger til kommunikativ planlegging som rette verktøy innen samfunns- og by-
planleggingen og hva det innebærer av demokratiske problemstillinger. Rapportens med blant 
annet at det «finnes kun ett politisk mål, nemlig å samordne for å skape mer effektiv, rasjonell 
og forutsigelig planlegging, hvilket ses som en nødvendighet for å forbedre styring, kontroll og 
forutsigelighet i planleggingen» (Pløger 2002: 17:106). Kommunikative planleggingsstrategier 
er til for å forbedre de administrative delene av planleggingen, ikke for å øke innbyggernes 
medvirkningprosent, dog er det heller et ”passivt reformarbeid” (:106). Denne kritikken er 
formulert på bakgrunn av en manglende interesse for maktspørsmål innen planleggingen, synet 
på språket og språklig makt, retorikk og spørsmål knyttet til demokratiske problemstillinger 
(:17). Videre nevnes det også at: ”Medvirkning betraktes som et punkt i prosessen, og ikke noe 
som skal prioriteres dialogisk i seg selv. Offentlig medvirkning får således i praksis mer 
karakter av konsultering enn innflytelse og makt” (:105). 
  
Governance fungerer på et annet vis; av individer både innenfor og utenfor det politiske appa-
ratet, som et slags ”partnerskap med sikte på å influere vedtaksprosessen” (Lyngstad 2003: 
152). Fragmenteringen suppleres altså av et hav av nye stemmer, interesser, organisasjoner, 
samarbeid og nettverk, av ulik styrke og intensitet. Slik også Røsnes poengterer:  
 

”Både begrensninger i mandat og det som utgjør kjernen av virkemidler, tilsier at 
byplanleggingens forsøk på styring møter sterke motkrefter. Andre aktører har andre preferanser 
og kan strategisk forsøke å påvirke planleggingens besluttede organisasjoner” (Røsnes 2005a: 
66).  
 

Når kommunene endrer praksis, følger det også en del endringer i forholdet mellom kommunen 
som reguleringsmyndighet og de ulike aktørene i markedet. Ifølge Røsnes gir dette aktørene en 
styrket posisjon ovenfor kommunen. Kommunen blir i større grad avhengig av å forhandle seg 
frem til løsninger, da den vegrer seg for å bruke sin reguleringsmakt, slik også Harvold, Moen 
og Strand har observert:   
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 ”(...) planleggerne og saksbehandlerne på byplankontorene, er kommet på defensiven. De 
 makter ikke lenger å holde de «klassiske idealer» i hevd. De må gå på akkord med hevdvunne 
 synoptiske planleggingsidealer, og de er kommet på etterskudd i behandlingen av strømmen av 
 privatinitierte planer” (Harvold, Moen og Strand 2005: 187). 
 
I en artikkel av Harvold, Moen og Strand om virkelighetsoppfatningen blant konsulenter og 
deres oppdragsgivere, har de observert forholdet som ”sterkt sprikende” (Harvold, Moen og 
Strand 2005: 199). Planleggerne mener fortsatt at de ville hatt en bedre planleggingshverdag 
hvis verktøykassen var større, og deres rolle mektigere, som i de gode gamle synoptiske dager.  
Konsulenter derimot ser annerledes på saken, de vektlegger mer ”planen som utviklings-
mønster”, slik artikkelen skisserer det opp. Denne strategien karakteriseres av at en «lager seg 
en plan og får den vedtatt/godkjent, men fraviker den etter behov, man styrer altså inn i fram-
tida gjennom dispensasjoner» (:189). Harvold, Moen og Strand hevder likefullt ikke at 
utviklingen er styrt av dispensasjoner, dog ser de at «situasjonen kan ikke kalles 
tilfredsstillende» (: 200). De karakteriserer heller situasjonen ved at planleggerne driver 
etterskuddplanlegging, eller en ”form for forhaling – eller tilpassingsplanlegging for å holde 
tritt med de private initiativene” (:200). I stedet mener Harvold, Moen og Strand at deres funn 
viser ”at overgangen fra by-government til by-governance ennå ikke er fullbrakt i norske 
storbyers byutviklings-strategier” (: 200). 
 
Fra institusjonell til prosesuell forståelse, empowerment 
Byplanleggingen møter som sagt nye aktører, eller må forholde seg på en ny måte ovenfor 
andre aktører gjennom to prosesser: En må ta hensyn til flere sektorer enn tidligere, og de 
private aktørene har i større grad overtatt reguleringsplanleggingen (Fimreite, Medalen og Aars 
2005: 24). En økt profesjonalisering av de private aktørene innen byggemarkedet vitner om 
dette. Ifølge Planlovutvalget blir rundt 90 % av reguleringsplanene som fremmes i de større 
byene, fremmet av private utbyggere (Røsnes 2005a: 81). Denne profesjonaliseringen og 
privatiseringen av planutarbeidelser er dog ikke initiert av lovendringer, den kan ”sees som et 
resultat av endret planleggingspraksis” (: 82).  
  
Lyngstad støtter seg til Jon Pierre (2000) i sin fortolkning av hva governance er da ved at en 
stiller inn fokus ”mot avgjerdsprosessen, og mindre mot styringsinstitusjonene” (Lyngstad 
2003:150). Prosess er nøkkelordet her. En må fokusere og forankre teorien sin på det pro-
sessuelle, for skillet mellom marked, stat og det sivile samfunn er ikke lenger alene holdbar 
som analysegrunnlag: ”Arenaene for innverknad blir fleire, og aktørar uten formelt demokra-
tisk mandat får delta i utforminga av kommunepolitikken” (: 150). Heri ligger også det 
demokratisk problematiske, hvor avgjørelser ikke nødvendigvis taes i bystyresalen lenger – 
hvordan stille de valgte til veggs, og hvordan sørge for at slike typer samarbeid ikke forblir 
eksklusive og forbeholdt en bemektiget elite? 
  
Lyngstad introduserer empowerment-begrepet til Sørensen her, hvor fokus er deltagelsen, 
myndiggjørelse – ”fokus mod de konkrete aktørers evner til at indgå i de forskellige processer 
og udnytte eller ikke udnytte de muligheter som mægtiggørelsen åbner”, og mektiggjørelse – 
som ”handler om de indflytelseskanaler som de politiske institusjoner stiller til rådighet” 
(Lyngstad 2003:153). Ved at makten taes ut av bystyresalen, åpner dette opp for flere kanaler 
og innflytelsesmuligheter for den jevne borger. En har fått flere roller å veksle mellom, fra kun 
borger til kunde, medlem og bruker, som ”retter sig imidlertid først og fremst mod det lokale 
niveau i det politiske system” (:154). Disse tankene kan en også finne omrisset av i Nenseths 
artikkel om ”Bypolitisk iscenesettelse”, støttet av Lukes (1995) ved at et skifte fra ”vertikal 
styring til horisontale nettverk henger også sammen med et skifte i maktbegrep: fra makt over 
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(andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort) til makt til (å få realisert sine intensjoner 
(Lukes 1995)” (Nenseth 2005: 206).  
 
Om nettverkene og påvirkningsmulighetene  
Laber deltagelse i de store organisasjonene har vært en trend de siste årene, men denne burde 
sees i lys av en økning i nye former for organisasjonsaktivitet og aksjoner for nærmiljø, fritid, 
kultur og lignende. En snakker om et tidsskille – folkebevegelsenes nedgang og vekst i ”her og 
nå”-organisasjonen, som i større grad mangler langsiktige målsetninger, og er opptatt av å 
opparbeide «rask tilfredsstillelse av medlemmenes behov» (Østerud, Engelstad og Selle 2006: 
142).  ”Her og nå”- organisering er karakterisert ved sin desentraliserte, nettverksbaserte, 
spesialiserte og profesjonaliserte natur (: 147). Denne formen for aktivitet kan også spores i 
forhold til planlegging. De formelle institusjonenes styringsmuligheter under press fra ulike 
grupper og nettverk, disse være seg offentlig-private samarbeidsgrupper, rene velforeninger, 
utbyggere og miljøforeninger.  
  
Medalen og Fimreite identifiserer fire ulike typer nettverk hvor egenskaper og virkemidler vil 
variere etter målsetningene de har for øyet: protestnettverk, produsentnettverk, fagnettverk og 
konsumentnettverk. Innenfor protestnettverket finner en gjerne velforeninger, og ulike grupper-
inger som forvitrer når saken enten er vunnet eller tapt. Innenfor kategorien produsentnettverk 
kan en finne utbyggere, utviklingsselskap, entreprenører, store fagforeninger, eiendomsbesit-
tere, som gjerne ”forsøker å alliere seg med ulike typer aktører i ren egeninteresse” (Fimreite, 
Medalen og Aars 2005: 30). Motivene varierer, men de er som oftest knyttet til økonomisk 
vinning. Fagnettverkene er sammenstillinger av fagfolk og deres nettverk, og de fungerer 
gjerne innen byfornyelse, boligsaker.  
  
Et sentralt moment er at nettverkene ikke står ansvarlige ovenfor det offentlige, deres organi-
sering innad følger en annen logikk, og deres evne til hurtig endring er større. De er ”klynger 
av ressurssterke aktører og er konstruert rundt magnetfelt” (Fimreite, Medalen og Aars 2005: 
18). I dette ligger også den demokratiske utfordringen; hvordan ressurssvakere aktører blir inn-
lemmet, kan ha mulighet til å påvirke, og hvordan de kan orientere seg, samt nettverkenes for-
hold til demokratiet – ”å finne legitime måter å innlemme denne typen styring på i det demo-
kratiske styresett” (: 19).  
  
Nettverkenes mulighet for å innvirke er sterkt varierende, og dette skyldes gjerne indre 
organisering, og deres forhold til det offentlige. I artikkelen om urbane aktivistnettverk tok 
Aars og Kvalvåg for seg to ulike nettverk, og så på deres evne til å påvirke. Deres konklusjoner 
var at nettverkets styrke er konstituert av saksfeltet det opererer i; er feltet komplisert, er nett-
verket fragmentert. Hvor nært forhold nettverket har til de offentlige myndigheter er også av 
relevans, men dette viste seg å være mer kompleks enn forventet: ”I dette tilfellet later det til at 
det veletablerte idrettsnettverket ble utsatt for regelrett sjokkbehandling da motstanderne av 
fotballanlegget på Krohnegården mobiliserte” (Aars og Kvalvåg 2005:180).  
  
I artikkelen ”Governance med kommunen som nav”, ser Fimreite og Aars på tre ulike nett-
verks-konstellasjoner i Kristiansand kommune.  Ifølge deres karakteristikker blir nærmiljø-
nettverket lett sett på som ”litt ufarlig”, dets evne til å utfordre og påvirke virket begrenset. 
Areal og Transportutvalget er et annet nettverk som kan karakteriseres som tradisjonelt, da det 
er et samarbeidsforum mellom kommune og fylkeskommune. Dette nettverket har en relativ 
autonomi i forhold til avgjørelser og beslutninger, og kan i så tilfelle være demokratisk proble-
matisk da krav om ansvar blir vanskeligere. Cultiva er det siste nettverket Fimreite og Aars har 
sett på, og dette skiller seg fra de andre to da en har ”mistet direkte folkevalgt kontroll” 
(Finreite og Aars 2005: 145) med midlene.  
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Fimreite og Aars mener å se at kommunens strategi med å fordele ansvaret også betyr at de har 
gitt fra seg ”reell politisk makt” (: 146), ved at staten ”utformer velferdspolitikken, Cultiva 
kultur- og lokalsamfunnsutvikling, mens Areal- og transportutvalget tar seg av samferdsel og 
arealplanlegging” (: 146). De mener de kan se konturene av en ytterligere ”innskrenkning i det 
lokalpolitiske handlingsrom” (: 146), og at politikerne sitter igjen med det nettverket som 
tidligere ble beskrevet som det ufarlige: nærmiljønettverket.   
 
Åpenhet og demokratiet 
Planlegging i dag er en svært kompleks prosess. Planleggeren må “seek to serve political 
officials, legal mandates, professional visions, and the specific requests of citizens' groups, all 
at the same time” (Forester 1987). Måten planlegging organiseres på idag ved governance og 
forhandling, og hvor kommunens makt er fragmentert, kan bety mindre åpenhet og innsyn for 
innbyggerne (Medalen 2005: 227) i planprosessene. Dette har også Røsnes nevnt i forhold til 
praksisen med å nedsette samarbeidsutvalg som skal arbeide med planmyndighetene og utby-
ggerne. Fordelene med samarbeidsutvalgsstrategien er at den hjelper med å forplikte utbygger 
til planene. Men svakheten er den ”i så begrenset grad er i stand til å håndtere spørsmål om 
habilitetet, motstridende interesser og åpenhet ovenfor berørte i myndighetsutøvelsen (..)” 
(Røsnes 2005a: 91). Utprøving av markedsreaksjoner blir også vanskeligere. Dette betones 
videre i artikkelens konklusjon, i forhold til ”sentrale myndigheters policies for et fungerende 
plansystem og operative planmyndigheters pragmatiske planlegging” (: 95) hvor 
problemstillingen blir tredjemanns deltagelsesmuligheter da ”nettverksmekanismer som 
virkemidler for styring anvendes primært i forholdet mellom to eller et sterkt begrenset antall 
parter, hvor tredjeparter vil være mer eller mindre ekskludert fra deltakelse” (: 95).  
 
Konsensus og mangfold 
Transparens i planleggingen er særs viktig i demokratisk sammenheng, men det finnes andre 
områder hvor det demokratiske ved governance kan diskuteres. Planleggerens rolle som habil, 
ansiktsløs statlig representant for en etat, ikke tilknyttet politiske organisasjoner og ideologier 
kan problematiseres. Pløger etterlyser fremdeles en ”systematisk interesse for og kritisk ana-
lyse av planleggerens praksis og institusjonelle tenke- og handlemåter, hvilke ideologier og 
diskursive formasjoner de representerer som planleggere og aktører” (Pløger 2002: 17:111). 
Planleggeren operer ikke i et vakuum, men er, som alle andre, under påvirkning fra språket, 
maktstrukturer, sosialt ståsted etc. Et eksempel som Pløger trekker frem er ”hvordan man i 
praksis kan respektere sosiokulturell og verdiladet forskjellighet i dialogen” (: 111), og ta 
”hensyn til muslimsk kultur eller en urban, homoseksuell livsstil” (: 111). Planleggere har et 
ansvar å planlegge for mangfoldet, slik at en har like muligheter til å ”nyte byens sjøfront. Skal 
friheten kunne brukes, krever den ressurser, og det krever i hvert fall at noen minimumsbehov 
er dekket”. Medalen spør om en sammenstilling av marked og governance kan medføre en 
utestengelse av enkelte grupper i større eller mindre grad (Medalen 2005: 235). 
Pløger har i NIBR-rapporten oppsummert en rekke områder der kommunikativ planlegging kan 
sies å ha en grumsete forankring til det demokratiske i egen aktivitet, som også kan applikeres 
som spørsmål til governance som kommunal strategi; språket og dialogen – deres forhold til 
språket og språklig makt. Det multiple og det plurale, mangfoldet – hvordan kan det komme til 
orde i en prosess hvor konsensus er målsetningen?  
 
Kommunalt handlingsrom 
Lyngstad har poengtert at kommunens reduserte makt i forhold til nye nettverksstrukturer ikke 
nødvendigvis trenger å bety at kommunens handlingsrom forvitrer. Den kan rett og slett få en 
større platform å operere på ”ved at dei folkevalte får fleire arenaer å delta på, og fleire aktørar 
å spele på lag med” (Lyngstad 2003:176). Dette kan bestrides ved å trekke inn Fimreite og 
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Aars konklusjoner hvor maktfordeling utover i nettverksstrukturene vitnet om at det ble ”få 
felter igjen for reell politikkutøvelse i bystyrets fremtidige portefølje” (Fimreite og Aars 2005: 
146). De ser også at en samstyring av de ulike nettverkene ikke er lettere selv når kommunen 
fungerer som nav, og muligheten til demokratisk kontroll er svekket. ”Avveiningen mellom 
gevinst og tap representerer et viktig verdistandpunkt” (:147). Gevinstene er i form av økt 
engasjement om prosessene og tap i form av manglende demokratisk kontroll med 
beslutningene.  
 
Makt og kunnskap 
Makten som ligger i kunnskap og kunnskapsakkumulasjon er ikke å undervurdere, også i for-
hold til governance. Kombinasjonen av styring, marked og governance innen byplanleggingen 
skaper krav til kunnskap, som ved friheten ”til å velge krever evne og den sikres best ved sosial 
forankring, det vil si at en gjennom kjennskap til andre og deres valg og til hvem en kan spørre, 
kan utnytte de valgmuligheter byene gir”. (Medalen 2003: 235). En utbygger som har vært i 
feltet før, står svært mye sterkere enn en velforening eller aktivistgruppe, siden han har 
informasjonen og kunnskapen som trengs. John Forester tar høyde for dette: “All people may 
be created equal, but when they walk into the planning department, they are simply not all the 
same” (Forester 1987).  
 
 En utbyggers retorikk og logikk er lettere forståelig, og forutsigbar enn for eksempel en nabo-
aksjonsgruppe. I tillegg har utbyggere gode kunnskaper om hele prosessen frem til planene 
vedtas. Derfor kan velforeninger og lignende ”be less likely to treat planners as potential allies; 
 after all, the planners are not the decision makers, and the decision makers can often  
 easily ignore the planners' recommendations” (Forester 1987), siden de ikke har full oversikt 
over planprosessen, som skaper nye konflikter, misforståelser, etc.  
 
John Forester tar opp tematikken knyttet til de ulike nettverkene og grupperingene og måten å 
forholde seg til dem i sin artikkel ”Planning in the Face of Conflict”. Han har utarbeidet ulike 
strategier for planleggere for å bedre samspillet og samarbeidet mellom de ulike aktørene som 
er involvert i et planarbeide; planleggeren, politikere, utbygger, velforeninger, miljøorganisa-
sjoner o.l. Fordelene med forhandling og medvirkning kan enkelt påpekes: ”a shift from 
adversarial to collaborative problem-solving; voluntary development controls and agreements; 
improved city-developer-neighborhood relationships enabling early and effective reviews of 
future projects; more effective neighborhood voice; and joint gains” (Forester 1987). Men 
skåret i gleden er at en kan snakke om slike fordeler bare når partene står på likefot, og ingen 
gruppering dominerer samarbeidet. Aars og Kvalvåg er opptatt av at governance som strategi 
har et potensiale til å endre det som fremstår som et stivt styringssystem, men ser at ”de ufor-
melle deltakelseskanalene domineres i enda større grad enn de formelle, av en sosial elite (...)” 
(Aars og Kvalvåg 2003: 181). 
 
Det representerte og governance 
Pløger spør i sin NIBR-rapport: ”Er planlegging demokratisk? Er det representative demo-
kratiet demokratisk?” (Pløger 2002: 17: 107), og det er et viktig spørsmål i denne sammen-
hengen. Grunnsynet en har på demokratiet bestemmer i stor grad om governance er demo-
kratisk problematisk eller ikke. Demokratiet kan defineres som et representasjonssystem hvor 
stemmeretten er utgangspunkt for de politiske beslutningene, og makten ligger i hos velgerne. 
Den kan også konseptualiseres som et ”sivilt medborgerskap der lov og rett skal være lik for 
alle” (Østerud, Engelstad og Selle 2006: 20).  Deltakerdemokratiets ideer derimot er fundert i 
dia-logen og samtalen, og krever ”mer aktiv medvirkning på alle samfunnsområder, utover den 
politiske valghandlingen med års mellomrom” (: 20). Mener en at da demokratiet er best med 
at representanter med mandat utfører et styringsarbeid på vegne av folket alene, uten innvirk-
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ning fra aktører utenfor den areaen, representerer governance en udemokratisk stikk i siden. 
Men har en fokus på deltakerdemokratiet, og dens syn på samfunnet, vil governance virke mye 
lettere å svelge. Ved en slik demokratisk forståelse er det et gode at så mange engasjerer seg 
som overhodet mulig. Da vil det problematiske bli hvordan en kan forsøke å innlemme alle i 
utformingen, slik at det ikke er de ressurssterke som sitter igjen med godene til enhver tid.  
 
Nenseth nevner også dette, i det governance og nettverksperspektivet ansvarliggjør aktørene; 
og ”offerstatusen” de gjerne er tillagt forsvinner. Skillet mellom plan og bygningslovens be-
stemmelser om medvirkning og nettverksperspektivet er skjerpet da ”et utvidet nettverks-
perspektiv i langt større grad trekke inn samfunnsmessige aktører som deltakende og ansvarlige 
planleggingssubjekter” (Nenseth 2005:208). Å være en aktør og et deltakende subjekt er å fore-
trekke fremfor å være kun et ledd i planleggingsprosedyren. Governance er et godt supplement 
til det representative demokratiet, ikke en erstatning. Men dette krever selvsagt sitt, kommunen 
må ha en klar og rasjonell målsetning, vite hvilke virkemidler de har til rådighet, og en god 
organisering av aktivitetene, da ”plan og reguleringsmyndighetene i store norske byer deltar i et 
strategisk samspill med store eiendomsutviklere. Formålet med spillet er først og fremst å 
fordele plikter og rettigheter mellom deltagerne” (Bowitz og Høegh 2005:54). Jo flere som 
deltar i dette spillet, jo mer rettferdig og demokratisk vil resultatet bli, forutsatt at regulerings-
myndighetene og politikere har satt et klart rammeverk for aktiviteten. Muligheten til å influere 
vil føles mer umiddelbar og direkte, og resultatene vil komme lettere til syne ved en govern-
ancestrategi, enn ved kun å stole på et ”government”. Slikt vil skape ringvirkninger, jo flere 
som ser at de har påvirkningsmuligheter, jo flere vil også ta dem i bruk.   
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STEDET – ET OBJEKTIVT ELLER SUBJEKTIVT FENOMEN? 
 

Kristoffer Rein 
 

 
Innledning 
En risikerer å få temmelig ulike skildringer om en ber en gruppe mennesker, uavhenging av 
hverandre, beskrive et og samme sted. Dette kan virke paradoksalt, når det i realiteten er den 
samme fysiske virkeligheten som er gjenstad for bedømmelse. I dette essayet er vår opplevelse 
og erindring av steder tema. Som problemstilling har jeg valgt: Er stedet et objektivt eller 
subjektivt fenomen?   
 
Med utgangspunkt i forskning og filosofi omkring temaet de siste 50 år ser en at de fleste 
anerkjenner både en subjektiv og en objektiv forståelse av stedet. Imidlertid er oppfatningene 
sprikende om hvorvidt den subjektive eller den objektive er ”viktigst”, og om den subjektive 
oppfatningen av stedet er forma av den objektive virkelighet eller omvendt.  
 
Akademikeren D.W. Meining skriver i sin artikkel  ”The Beholding Eye: Ten Versions of the 
Same Scene”:  
 

It will soon be apparent that even though we gather and look in the same 
direction at the same instant, we will not – we cannot – see the same landscape 
(Meining, 1979: 33). 

 
Et slikt utsagn tyder på at stedet, (eller i dette tilfellet det beslektede fenomenet landskapet), 
oppleves og forstås subjektivt. Et interessant og relevant bidrag i utforskninga av dette temaet 
kom med Kevin Lynch’s utgivelse av boka ”The Image of the City” i 1960, hvor han lanserer 
en mye brukt metode om hvordan mennesker orienterer seg i og opplever byer. Lynch sier 
tidlig i boka: …[T]he image of a given reality may vary significantly between different 
observers (Lynch 1960: 6). Et utsagn egna til å underbygge Meinings syn. Men samtidig 
hevder Lynch det finnes markerte fellestrekk i vår opplevelse av steder, og at disse fellestrekka 
er med på å forme en kollektiv forståelse av stedet. There seems to be a public image of any 
given city which is the overlap of many individual images (: 46).  
 
Det fines også fagfolk som legger hovedfokus på den fysiske realiteten og objektive identiteten 
steder har. En av de som har gått lengst i å forfekte et slikt autonomt syn er Karl Otto Ellefesen: 
 

Stedet har fysiske kvantifiserbare egenskaper. Samtidig har stedet verdi fordi 
det er minner/symbolverdier knyttet til det. Disse to tingene kan ikke skilles fra 
hverandre. Stedets fysiske utforming betegner minnet. (Ellefsen 1985: 40) 

 
Metode 
Litteraturstudie er metoden som er valgt for dette essayet. Bøker og artikler er lest og videre 
brukt som kilder i essayet. Det er forsøkt funnet fram til og drøfta likheter og forskjeller 
mellom kildene. 
 
Kildene Lynch, Meining og Stahlsmidt var kilder forfatteren hadde i egen bokhylle ved 
arbeidets oppstart, og kan således sies å ha vært utgangspunkt for litteratursøk. BIBSYS, 
Google Scholar og www.stedsforskning.no er brukt som søkeverktøy. 
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Essayet er bygd opp slik at etter de innledende avsnittene Innledning, Metode og Begrens-
ninger kommer først et stykke tekst der noen dimensjoner ved stedsbegrepet drøftes og rede-
gjøres for. Etter det presenteres tre teorigrunnlag, som hvert gir sitt prinsipielt ulike svar på 
problemstillinga. I kronologisk rekkefølge: Kevin Lynch (1960) – som særlig vektlegger den 
kollektive forståelsen av stedet. Deretter Christian Nordberg-Schulz (1980) som kan sies å 
være en eksponent for et forholdsvis subjektiv stedssyn, og avslutningsvis Karl Otto Ellefsen 
(1985) – som forfekter et forholdsvis objektivt stedssyn. I essayets nest siste hovedavsnitt ser 
en nærmere på hvilke syn som er rådende i dagens fagmiljø i Norge. Avslutningsvis kommer 
konklusjonen. 
 
Begrensninger 
I dette essayet er vekta lagt på den visuelle opplevelsen og erindringen av steder. Dette er gjort 
bevisst for å begrense antall aspekter som drøftes i essayet. Samtidig skal det ikke legges skjul 
på at inntrykk vi får gjennom andre sanser enn synet også er viktige i prosessen med å danne 
bilder av steder i menneskers hoder. 
 
Noen dimensjoner ved steds-begrepet 
Begrepet sted brukes mye i dette essayet. Begrepet kan forstås både konkret og abstrakt, fysisk 
og mentalt, objektivt og subjektivt, samt i fasetter mellom nevnte ytterligheter. NIBR-forskerne 
Guri Mette Vestby og Per Gunnar Røe utdyper i artikkelen ’Fortellingen om en stedsutvikling – 
en sosiokulturell prosess’, fra 2004: I dagligtale snakker man nok oftest om steder som noe 
fysisk, med andre ord som et system eller en samling av bygninger og infrastuktur som dermed 
synes i landskapet. (Vestby og Røe 2004: 41). Samme forfatter-team utdyper lengre ned på 
samme side i artikkelen: Steder kan og ses som kulturelle fenomener. Et sted er noe folk knytter 
følelser til, noe de kaller sitt og identifiserer seg med (: 41). Til sist redegjør Vestby og Røe for 
en tredje betraktningsvinkel av begrepet:  
 

...[D]et eksisterer mer eller mindre overlappende eller beslektede fortellinger om steder 
og stedserfaringer. I noen tilfeller vil fellestrekkene være så store at man kan snakke 
om kollektive stedsoppfatninger (: 41). 

 
(Kollektive stedsoppfatninger refereres også til som intersubjektive stedsoppfatninger 
enkelte steder i litteraturen.) (Vestby 2004: 4). 
  
En annen dimensjon ved stedsbegrepet er skala. Et sted kan i omfang være både stort og lite. 
Relatert til Kevin Lynch-teorien, som vi om litt skal omtale, sier den danske 
landskapsarkitekten og forsker Per Stahlsmidt følgende: 
 

København [er] et ’knudepunkt’ på Danmarkskortet, Rådhuspladsen er et ’knudepunkt’ 
på Københavnskortet, og rådhusets hovedindgang er et ’knudepunkt’ på kortet over 
rådhusplassen. (Stahlshmidt 2001: 46). 

 
Til skala-dimensjonen hører også forskjellen i persepsjon av steder vi kjenner godt versus 
steder vi har mindre forhold til. Geografene Peter Gould og Rodney White, som på 70- og 80-
tallet forska mye på menneskers mentale kart over steder, beskriver i boka Mental Maps fra 
1986 bl.a. hvordan avstand fra vårt hjemsted til andre steder er en essensiell faktor når vi 
danner oss bilder av steder:  
 

We all tend to exaggerate our own town and area, and usually look askance at someone 
who has never heard of where we live. We know more about the areas close to us, and 
they tend to become much more important than others about which we know little. Our 
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emotional involvement with other places change quite markedly with our subjective 
estimates of how far places are away from us (Gould og White 1986, s.22). 

 
Som seksåring var gata eller gården hjemme så og si hele verden. Som niåring var kanskje ikke 
verden større enn hjembyen eller hjembygda. 
 
Et konkret eksempel på den viktigheten vi tillegger hjemstedet vårt, og da også i voksen alder, 
sporer man i NIMBY- fenomenet (”Not In My BackYard”). ”Alle” er vi for vindmøller – så 
lenge de ikke settes opp i nærheten av der vi selv bor (!)  
 
Litt på samme måte som det går et skille mellom steder vi kjenner godt versus steder vi kjenner 
dårligerere, går det også en form for skille mellom steder vi har vært og steder vi ikke har vært. 
Media har stor makt til å forme våre forestillinger av steder vi selv ikke har vært. Forskeren 
Yngve Carlsson ved NIBR utdyper:  
 

Våre forestillinger om et sted er selvsagt sterkt preget av hvordan vi har opplevd det. 
Det vil være stor forskjell på forestillingene om et sted vi selv bor på, til et sted vi aldri 
har besøkt og kun lest om i media. Vi danner våre bilder av steder ut i fra posisjoner på 
et kontinuum fra nærhet til distanse. De bildene vi får kan være endimensjonale eller 
flerdimensjonale. Vage eller sterke. De kan ha rot i virkelige og faktiske forhold – og de 
kan være temmelig tatt ut av lufta (Carlsson 2006: 3). 

 
En tredje dimensjon ved stedsbegrepet er tida. En kan spørre seg: Er steder statiske eller 
dynamiske? Uten å gi bastante svar kan det være naturlig å antyde at steder er dynamiske i 
objektiv forstand, men ofte fortoner seg som mer statiske i subjektiv forstand. Årstider kommer 
og går, trær vokser og hugges. Bebyggelse etableres, forfaller, restaureres eller fjernes. Fysisk 
og objektivt sett skjer det skjer det noe med steder stadig. Den subjektive forståelsen av sted 
forholder seg til tidsdimensjonen på en litt anna måte. Vi minnes episoder og hendelser som har 
funnet sted (Nordberg-Schulz 1980: 6). En populærkulturell illustrasjon på det er Beatles-låta 
“In My Life”, første gang utgitt på plata Rubber Soul fra 1965, senere coveret og udødeliggjort 
av kjente musikere som Rod Stewart, Ozzy Osbourne og Johnny Cash. 

 
There are places I’ll remember 
All my life though some have changed 
Some forever not for better 
Some have gone and some remain 
All these places have their moments 
With lovers and friends I still can recall 
Some are dead and some are living 
In my life I’ve loved them all 

(Poemhunter 2007). 
 

 
Kevin Lynch 
Kevin Lynch er en viktig bidragsyter til læra om hvordan vi opplever steder. I boka The Image 
of The City fra 1960 lanserer Lynch en analysemetode om hvordan folk orienterer seg i og 
opplever byer. Metoden beskriver fem grunnleggende elementer i et område, (se Figur 1). 
Fokus i analysen ligger både på det fysiske miljø og på menneskers mentale bilder av steder. På 
skalaen fra objektivt til subjektivt stedssyn bør det gå an å plassere han et sted midt på. Lynch 
beskriver prosessen der mennesker danner seg bilder av steder på følgende vis: 
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The creation of the environmental image is a two-way process between observer 
and observed. What he sees is based on exterior form, but how he interprets and 
organizes this, and how he directs his attention, in its turn affects what he sees. 
The human organism is highly adaptable and flexible, and different groups may 
have widely different images of the same outer reality (Lynch 1960:131). 

 
Han anerkjenner altså både den fysiske virkelighet og våre subjektive hoder som viktige i 
prosessen med å opparbeide forståelsen av et sted. Det er likevel hans treffsikkerhet i å 
beskrive grunnleggende elementer i bybildet som grupper av mennesker har en felles forståelse 
av som har gjort Lynch kjent og anerkjent. Lynch sier: There seems to be a public image of any 
given city which is the overlap of many individual images (Lynch1960: 46). Styrken på dette 
public image varierer. Lynch sier ikke at alle opplever alt likt, altså at steder forstås objektivt, 
men derimot at det finnes fellestrekk i ulike menneskers opplevelse av steder. I slike tilfeller 
snakker en om kollektive eller intersubjektive stedsoppfatninger.   
 
 

 
Figur 1.  Illustrasjoner av de fem gruppene av elementer mennesker, i følge Lynch 1960, bruker til å orientere seg 
 i bymiljø. Fra Venstre: ’Paths’ (Veier/ferdselsårer), ’Edges’ (Grense mellom to forskjellige områder), 
 ’Districts’ (Enhetlige/karakteristiske områder), ’Nodes’ (Knutepunkter, Kryss) ’Landmarks’ 
 (Landemerker/Orienteringspunkter). Illustrasjoner er henta fra Lynch, 1960: 47-48. 
 
Metoden Lynch anvendte i arbeidet med å finne fram til overlappene mellom forskjellige 
menneskers opplevelse av steder var casestudier. Caseområdene var bykjernene i tre ameri-
kanske byer, Boston, Jersey City og Los Angeles. Boston, (se Figur 2), var den byen som ble 
viet mest oppmerksomhet i boka. Et utvalg på 30 mennesker ble i kvalitative intervjuer bedt om 
alt fra å svare på hva de mente kjennetegnet Boston, å tegne sine indre bilder av Boston, til å 
forklare veien fra hjemmet sitt til arbeidsplassen for å nevne noe. Ved å strukturere svarene 
som ble gitt så Lynch at det pekte seg ut fem grunnelementer i bybildet. Disse grunnelementene 
i bybildet fungerte som felles referanser i menneskers opplevelse av stedet og var gjerne hva 
personer orienterte seg etter nå de skulle finne veien fra A til B. Lynch forteller:  
 

The contents of the city images so far studied, which are referable to physical forms, 
can conveniently be classified into five types of elements: paths, edges, districts, nodes, 
and landmarks (Lynch 1960: 46). 
 
 

Denne måten å se omgivelsene på, som bestående av elementer som kan grupperes i de nevnte 
fem kategorier er noe som den dag i dag, snart 50 år etter, blir gjort bruk av når landskaps- 
steds- og byanalyser skal utarbeides. At kunnskapen Lynch skaffa til veie har fått såpass bred 
anerkjennelse betyr også at den har vært gjenstand for kritkk. Gundersen og Bentdal (2004) 
invender: Metoden er i stor grad subjektiv, og kan være vanskelig å etterprøve (Gundersen og 
Bentdal 2004: 13). Videre sier de: 
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[Å] velge ut fem elementer i et kaotisk bymiljø er en kraftig forenkling av folks 
opplevelse av det samme bymiljø, og (...) det [er] kanskje heller (...) sammenhengen 
mellom elementene og helheten som er det viktigste for folks opplevelse og bevegelse 
(: 13). 

 
 
 

 
Figur 2. Boston, slik den fortona seg forde som var med i undersøkelsen. Legg merke til graderinga av de fem 
 elemente ito nivåer med ’major elements’ og ’minor elements’.  Illustrasjonen er henta fra Lynch 1960: 
 18-19. 
 
Til forsvar mot den type kritikk sier Strohecker: It is important to note, as Lynch reminded his 
readers, that the five elements of the city image are only structural (Strohecker, 1999: 6). Og 
Lynch presiserer selv på side 83, med referanse til enkeltelementer: They must be patterned 
together to prove a satisfying form  (Lynch 1960: 83). 
 
På andre felter går Lynch imidlertid langt i å kritisere seg selv. Han innrømmer at referanse-
gruppa var for liten til å kunne vitenskaplig bevise sine teorier. Imidlertid  framhever han at å 
utvikle metoden var hovedhensikten. As in any small pilot study, the purpose was to develop 
ideas and methods, rather than to prove facts in a final and determinate way (Lynch 1960: 14).  
 
Et aspekt som har vært noe omdiskutert er at metoden er utvikla til å beskrive bymiljø, men at 
den i dag også anvendes på områder utenfor byer. Stahlsmidt (2001) sier: Selv om bogen kun 
handler om byer, har metoden også vist sig anvendelig i det åbne land. (Stahlschmidt 2001: 
46). 
 
Christian Nordberg-Schulz 
Norberg-Sculz er trolig den av teoretikerne omtalt i dette essayet som kan tolkes lengst i 
retning av et subjektivt stedssyn. Nordberg-Schulz definerer et sted på følgende vis: A place is 
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a space which has a distinct character (Nordberg-Schulz  1980: 5). Stedskarakteren er i følge 
Nordberg-Schulz sammensatt av mange forhold; både det naturgitte og det menneskeskapte.  
 
Boka fra Nordberg-Schulz’ penn med størst innflytelse i debatten om stedsopplevelse er Genius 
Loci fra 1980. ”Genius Loci” er latin og kan oversettes med ’spirit of the place’ eller ’stedets 
ånd’ på norsk. Nordberg-Schulz sier:   
 

During the course of history the genius loci has remained a living reality. Although it 
may not have been expressively named as such. Artists and writers have found 
inspiration in local character and have “explained” the phenomena of everyday life as 
well as art, referring to landscapes and urban milieus (Nordberg-Schulz 1980: 18). 

 
Dette sier noe interessant om inntrykkene som skapes på et sted; inntrykkene som har har kraft 
til inspirere kunstnere og forfattere til å gi gode skildringer av steder gjennom ord og bilde. De 
naturgitte og menneske-skapte forholda på et sted er altså mulige å beskrive forholdsvis 
detaljert, men det er opplevelsen og tolkningen som Nordberg-Schulz trekker fram som det 
viktige. Det viktige er atmosfæren og særpreget en opplever ved et sted – kort sagt: stedets ånd. 
I forming og forvaltning av de fysiske omgivelsene spiller arkitekten en tilsvarende rolle som 
forfatteren for boka og kunstneren for maleriet. Ellefsen (1985) utdyper:  
 

Nordberg-Schulz stiller arkitekten i sentrum. Det er arkitektens oppgave å tolke og 
konkretisere folks bilder. Han kan både manipulere virkeligheter og folks oppfatning av 
den. (Ellefsen 1985: 30). 

 
Som kommentar til forholdet mellom det beskrivbare, naturgitte og menneskeskapte og den 
langt mer abstrakte, subjektive opplevesen av stedets ånd sier Nordberg-Schulz: The socio-
economical conditions are like a picture frame; they offer a certain ”space” for life to take 
place, but do not determine its existential meanings (Nordberg-Schulz 1980: 6). Han utdyper 
videre på side 7:  
 

A place is therefore a qualitative, “total” phenomenon, which we cannot reduce to any 
of its properties, such as spatial relationships, without losing its concrete nature out of 
sight. 

 
Et interessant aspekt som ligger i det Nordberg-Schulz sier er aspektet som går på forandringer 
av steder og det dette kan gjøre med et steds ånd. Han introduerer begrepet ’stedstap’. 
Gundersen og Bentdal (2004:10) sier om Nordberg-Schulz: Han hevder at ny utbygging sjelden 
makter å holde fast ved den opprinnelige kvaliteten på stedet. Resultatet er tap av dette stedet.  
 
Karl Otto Ellefsen 
Karl Otto Ellefsen kan ses på som den av teoretikerne presentert i dette essayet som går lengst i 
å forfekte et fysisk, konkret, objektivt, stedssyn. Relatert til minnene om stedet han vokste opp, 
Brummunddal, beskriver Ellefsen sitt syn på forholdet mellom stedets subjektive og objektive 
attributter: 
  

Jeg underslår ikke at minner om lukter og smaker, kaldt Mjøsvatn i juni i 3. 
runde i cupen mellom Brumunddalen og Lyn bidrar like mye til den 
”stedskarakteren” jeg husker og den lokale identiteten som ble bygd opp. 
Poenget er at disse sosiale minnene henger på en visuell struktur. De knytter seg 
til steder med klare karakteregenskaper. Brumunddalen hadde fysiske og 
strukturelle særtrekk av betydning for oppfatninga av stedet (Ellefsen 1985: 6). 

 

 17 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

Med andre ord sier Ellefsen at stedets subjektive attributter langt på vei er et produkt av 
stedets objektive attributter. Dette kan ses som motsatsen til det synet på stedskarakter 
som Nordberg-Schulz presenterer i Genius Loci fra 1980. For Nordberg-Schulz er den 
umiddelbare, subjektive opplevelsen av stedet det som former et steds identitet, og dets 
objektive attributter noe litt mer underordnet. Litt karikert sagt kan en si at Ellefsen vier 
mest oppmerksomhet til ramma mens Nordberg-Schulz retter fokus mot maleriet. 
 
Ellefsen kritiserer i sin publikasjon Stedskarakter – Teori og metode fra 1985 det subjektive 
fokuset i stedsteorien til Nordberg-Schulz. 
  

”Stedskarakter” eller ”Genius Loci” er ikke et presist analytisk begrep. Det er et 
deskriptivt paraplybegrep som beskriver ei rekke fenomener. Det er derfor fåfengt å 
lete etter et entydig svar på hva stedets ”genius” er (...) At begrepet på denne måten 
forblir sammensatt er uklart betyr ingenting så lenge vi er presise i beskrivelsen av de 
enkelte elementene det er sammensatt av (Ellefsen 1985: 40). 

 
Ellefsen er kjent for å sammen med Dag Tvilde ha utvikla en metode for byanalyse, kalt 
realistisk byanalyse. Ellefsen og Tvilde kommenterer metoden i følgende ordelag:  
Metoden [ralistisk byanalyse] tar utgansgpunkt i arkitekturen som en autonom disiplin og 
rendyrker denne betraktningsmåten (Ellefsen og Tvilde 1990: 5). Og videre: Den realistiske 
byanalysen tar utgangspunkt i en naturvitenskapelig tradisjon. Den bygger på et system av 
deskriptive definisjoner (Ellefsen og Tvilde 1990: 5).  
 
Stedsforståelse idag 
Lynch, Nordberg-Schulz og Ellefsen er bare et knippe av teoretikerne som har hatt innflytelse 
på synet på sted på veien fram til i dag. De tre er tatt med i denne drøftinga for å presentere 
noen prinsipielt ulike tilnærmingsmåter til problemstillinga. Mange andre kunne sikkert også 
med fordel ha vært nevnt, uten at det er gjort. Avslutningsvis kan det være interessant å se 
nærmere på hvor på skalaen fra objektiv til subjektiv stedsforståelsen i vår samtid befinner seg. 
For denne delen av essayet er utgangspunkt tatt i hva Norsk institutt for by- og regionforskning 
(NIBR), et av Norges fremste fagmiljø på feltet, sier om temaet gjennom artikler allment til-
gjengelig på nettstedet www.stedsforskning.no.  
 
Tendensen går nok i retning av en kollektiv stedsforståelse, skjønt med et noe anna fokus enn 
Lynch. Lynch forklarte den kollektive stedsforståelsa ut fra den fysisk, visuelle virkelighet, 
dagens forskning forklarer den kollektive stedsforståelsa ut ifra felles trekk i våre individuelle 
oppfattninger. Relasjonene mellom mennesker samt medias rolle som informasjonsspreder blir 
poengtert. En kan snakke om en sosi-kulturell tilnærming til stedsbegrepet. NIBR-forskeren 
Per Gunnar Røe sier: Stedet er ikke en romlig container for sosialt liv, det er tvert i mot slik at 
det er de sosiale relasjonene og prosessene som utgjør stedet (Røe 2002: 76).  
 
Det trekkes også fram at denne kollektive stedsforståelsa i stor grad har sitt utspring i en 
subjektiv stedsforståelse i tillegg til at stedets fysiske og sosiale særpreg er et produkt av 
sosiale prosesser.  

 
I nyere samfunnsforskning er det vanlig å oppfatte stedet som for det første en ”sosial 
konstruksjon”, det vil si at stedet oppleves og gir mening utfra den enkeltes erfaringer 
og interesser, som justeres i møte med andre, og for det andre et ”sosialt produkt”, i 
den forstand at stedets sosiale og materielle strukturer er et resultat av sosiale 
prosesser (Røe 2002: 77). 

 

 18 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

 
Figur 2. Illustrasjon av norske og svenske skolebarns bilde av sine omgivelser. Illustrasjoner er henta fra Gould 
og White (1986: 87, 88). 
 
Ulike grupper mennesker deltar i konstruksjonen og den kontinuerlige justeringa av stedenes 
identitet og omdømme. Stedets identitet formes både av de som bor og arbeider der og av 
utenforstående som ser stedet i lys av dets omdømme (for eksempel i media) (Vestby  2004: 4). 
Gruppene kan ha en forholdsvis ulik opplevelse av stedet. Og som Yngve Carlsson sier om 
disse divergerende virkelighetsforståelsene: De kan ha rot i virkelige og faktiske forhold – og 
de kan være temmelig tatt ut av lufta (Carlsson 2006: 3).  
 
Et lite eksempel på hvordan sosi-kulturelle faktorer spiller inn på steders omdømme, eller 
kanskje mangel på sådant (?) er de politiske strukturene landegrenser representerer. Selv om en 
bor nært hverandre geografisk, og selv om språket ikke er så forskjellig kan ei landegrense ha 
en markert innvirkning. Gould og White (1986) presenterte kartene vist i Figur 3 som illustrer-
er hvor forskjellig skolebarn i Halden og skolebarn i den svenske nabokommunen Dals Ed 
opplevde omverdenen.  
 

Clearly the boundary has very severe barrier effect upon the flows of information to 
children only a few kilometers apart in geographical space. Although the language 
differences are slight, the radio and television programmes expose them to different 
sources of information. (Gould og White 1986: 111). 

 
Konklusjon 
Det vil kunne være mulig å hevde at steder er objektive fenomener. De kan beskrives detaljert 
på bakgrunn av mål og størrelser, materialer, farger, tekstur, osv. Et forhold en imidlertid må ta 
i betraktning er steders dynamiske natur. Prosesser endrer steder over tid. Ser en strengt på det 
vil derfor et sted trolig framstå annerledes i dag enn det gjorde i går.  
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Steder er også subjektive fenomener. Det knytter seg minner og inntrykk til dem. Minnene og 
inntrykkene er forskjellige fra person til person. Selv når to mennesker befinner seg på samme 
sted til samme tid, vil deres opplevelse av stedet aldri være helt identisk.    
 
Og sist, men ikke minst: Steder er kanskje mest av alt intersubjektive fenomener. Grupper av 
mennesker sitter med forestillinger om steder som i betydelig grad er sammenfallende, men 
samtidig aldri vil være helt identiske. Vi er i stand til å forklare veien til steder for hverandre 
slik at vi oftest finner fram. Det kreves et minimum av felles stedsforståelse for å kunne klare 
det! 
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UNIVERSELL UTFORMING 
 

Er de normer, regler og krav som stilles innenfor emnet universell utforming 

nok til å kunne utforme en sansehage slik at den faktisk fungerer i praksis? 
 

 
Eva Karina Riiser 

 
 

 
 
Innledning 
Universell utforming går ut på å utforme omgivelser, bygg, osv. for å lette hverdagen til 
mennesker som på et vis har et handikapp, det være seg nedsatt syn, rullestolavhengig, 
demente, osv.  
I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97, står definisjonen ”Funksjons-
hemmet er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på 
områder som er vesentlig for etablering av selvstendighet og sosial tilværelse.” 
Definisjon fra Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97. Universell utform-
ing er i mine øyne en veldig vesentlig del innen planlegging. Det gjelder å få belyst viktig-
heten av tilgjengelighet for alle brukere, fordi det er lett å glemme at ikke alle klarer å orientere 
seg like godt, har like god motorikk eller mobilitet. 
 
Innen dette temaet vil jeg belyse blant annet en gruppe som stiller svakere enn de fleste i sam-
funnet når det gjelder å orientere seg og fremkommelighet. Eldre demente mennesker er en 
gruppe som er mer i søkelyset nå enn på mange år. Det har etter hvert blitt ”populært” å lage 
noe som kalles sansehager for mennesker som lider av demens. Jeg kjenner litt til hvordan det 
er å se sine nære og kjære forandre seg, og ikke lenger kunne klare å ta vare på seg selv, så 
dette temaet er ganske interessant for meg.  
Jeg stiller meg selv en rekke spørsmål; Hvordan bruke prinsippene i universell utforming i 
praksis? Hvordan stiller de helt svake i samfunnet når det kommer til dagens universelle ut-
forming? 
 
Er de normer, regler og krav som stilles innenfor emnet universell utforming nok til å kunne 
utforme en sansehage slik at den faktisk fungerer i praksis? 
 
Som hovedkilder til denne oppgaven har jeg brukt boken til Sigmund Asmervik, ”Universell 
utforming – byer, hus og parker for alle”, og Ellen-Elisabeth Grefsrøds ”Eldres liv og hagens 
visdom”. 
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Universell utforming – hva ligger i dette uttrykket? 
I NOU 2005: 8 ”Likeverd og tilgjengelighet”, blir Universell utforming definert som: 
”utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.”  
Universell utforming går da som sagt ut på å utforme bygg, infrastruktur, osv. slik at så mange 
som mulig kan bruke disse fasilitetene uten å trenge vesentlig hjelp av andre. Man skal ikke 
være nødt til å bli henvist til spesialløsninger for å benytte seg av tjenester eller varer. 
Universell utforming står høyt på den politiske dagsordenen, både nasjonalt og internasjonalt. 
Den universelle utformingen skal tas med i planleggingen på det helt begynnende stadiet, og på 
denne måten blir løsningene best, mest mulig tilpasset og som oftest billigst. Universell utform-
ing er ikke bare noe som letter hverdagen for rullestolbrukere, blinde, osv. Det er noe som 
letter hverdagen for oss alle. Tenk deg at du er stresset, og på en flyplass du ikke kjenner. 
Hvordan vil du da at for eksempel skiltingen skal være? Skal den være mest mulig ”pent” ut-
formet, med snirklete skrift og moteriktige farger? Eller skal den være enkel, godt leselig og 
lett å orientere seg etter? Jeg tror alle vil svare det siste av disse to alternativene, og det kan vi 
ta som et bevis på at universell utforming er noe som er veldig viktig for oss alle.  
 
Hva er demens?  
Eldre demente personer stiller i den svakeste gruppen i samfunnet. Demens er en fellesbeteg-
nelse på sykdommer som gir varige, irreversible forandringer i hjernen som gjør at flere funk-
sjoner i hjernen blir forstyrret. Det kan da være hukommelse, språk, forståelse, og mye annet. 
Et menneske som lider av demens kan bli totalt forandret, de kan forandre sosial atferd og 
følelser, osv. Det oppleves veldig ofte smertefullt for de pårørende å se hvordan en kjent og 
kjær person forandrer seg så drastisk. Mange prøver å ha de hjemme hos seg for å kunne stelle 
de selv og passe på, men når demente har nådd det stadiet at de ikke lenger kan bo hjemme hos 
seg selv eller pårørende, blir de som oftest beboere ved et alders- og sykehjem. Her kan de få 
den profesjonelle hjelpen de trenger. Noe som jeg synes er viktig å ta med når man snakker om 
demente er at pårørende som ikke lenger klarer å ha sine hjemme hos seg ikke skal ses på som 
dårlige mennesker. Demens er en sykdom, og når den har kommet langt så er det aller best at 
profesjonelle tar var på de demente.  
Ofte hører vi at demente på sykehjem vil ”hjem”. Det kommer ikke av at de blir dårlig behand-
let eller for dårlig oppfølging av pleierne. Dette kan komme av at det som regel er utsikten fra 
rommet på sykehjemmet er parkeringsarealer og biler. Biler forbindes med ”reise”, og en reise 
ender som oftest ”hjemme”, det er disse tankene en dement pasient antakeligvis har (Vallumrød 
2005: 12). Hjernefunksjonen til demente er ofte så forstyrret at de klarer ikke resonere seg frem 
til enkle ting, som for eksempel at sykehjemmet nå er deres bopel. De tenker tilbake til barn-
dommen, og vil hjem til barndomshjemmet.  
 
Sansehagen – viktigheten og funksjonen 
Sansehager er ikke noe nytt fenomen. Men i Norge er sansehager noe som har kommet mer på 
dagsordenen de siste årene. Det er en hage på et avgrenset område hvor demente og deres 
pårørende kan gå en tur, det er et sted hvor de kan oppleve friluft, gress, planter, fuglesang, se 
på trafikk og mennesker som går forbi, rett og slett gode opplevelser. Her kan de bevege seg 
fritt uten at det er fare for liv og helse, uten at det er fare for at de skal gå seg vill. Mange påstår 
at en sansehage er viktig i en terapeutisk behandling av demente. Naturen, det grønne setter 
ikke krav, den er bare der og gir ro og tid til å tenke. Det å kunne omgi seg med grønne om-
givelser har stor verdi for selvhelbredelse og livsstyrke (Grefsrød 2000: 36). 
 
Det er veldig viktig at denne hagen er uten spesielt vanskelige hinder slik at de kan være trygge 
og kunne bevege seg hvor de selv vil innenfor det avgrensede område. Vanligvis blir ikke 
bygninger og andre ting i samfunnet planlagt for at denne gruppen skal kunne klare seg selv, og 
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det er heller ikke en nødvendighet da denne gruppen vanligvis ikke beveger seg alene på slike 
steder.  
 
Normer og krav 
Innen universell utforming er det flere krav og normer. Vi kan tenke oss at universell utforming 
er som to bobler inni hverandre. (Eva Falleth tegnet denne tegningen på tavla i en forelesning, 
11. april 2007)  
Den innerste boblen er kravene som trengs for at 
noe skal utformes universelt.  Den ytterste boblen er 
normene som bør følges. Dette er vel å merke de 
generelle krav og normer. Mens når man utformer 
for en så svakstilt gruppe som demente, kan vi si at 
vi er på utsiden av disse boblene. Man må fortsatt 
forholde seg til visse krav og normer, men det er 
gruppen selv og deres sykdomssituasjon som spiller 
den største rollen når det er snakk om hvordan 
utforming skal være for at en sansehagen i realiteten 
skal fungere.   

 
Ved universell utforming 
Universell utforming er inkludert i flere forskjellige lover. Jeg kan nevne for eksempel; lov om 
universiteter og høgskoler og lov om folkehøgskoler. Det er også skrevet mange 
Stortingsmeldinger som nevner universell utforming. Jeg sier litt om noe av det som er skrevet 
om krav ved universell utforming i denne oppgaven.  
For transport er det skrevet en tilgjengelighetsmal som stiller krav som letter tilgjengeligheten 
til kollektivtransporten. Denne malen stiller krav som; lavgulvbusser innen nærtrafikken, unngå 
gap og store helninger, må være muligheter for hvile, unngå allergifremkallende materialer og 
vegetasjon, plassbehov, orienteringsbehov, ledelinjer, og mye annet (Vista og Deltasenteret 
2001). Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Deltasenteret skriver i sin veileder 
”Universell utforming i offentlige anskaffelser” om krav til universell utforming for blant annet 
transporttjenester. Disse kravene dreier seg om myk og behagelig kjørestil, informasjon om 
stoppesteder og forsinkelser, og den slags. Det kan også nevnes at de setter også fokus på og 
krav til universell utforming innen IKT, altså utforming av nettsteder, m.m. Her snakkes det 
blant annet om kontrasten mellom tekst og bakgrunnsfarge, logiske oppbygde sider, skalerbar 
tekst og store ikoner. 
 
Innen universell utforming har man kommet frem til syv sentrale prinsipp (Asmervik 2001: 
16): 

1. like muligheter for bruk -utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for alle eller i størst 
mulig utstrekning 

2. fleksibel i bruk -utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter 
3. enkel og intuitiv bruk -utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, 

kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå 
4. forståelig informasjon -utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til bruker på en 

effektiv måte 
5. toleranse for feil -utformingen skal minimalisere farer og skader og utilsiktede handlinger som 

kan gi  ugunstige konsekvenser 
6. lav fysisk anstrengelse -utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum 

av besvær 
7. størrelse og plass for tilgang og bruk 
 -hensiktsmessig størrelse og plass for tilnærming, rekkevidde, betjening og bruk, 
 uavhengig av kroppstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet 
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I boken ”Universell utforming – byer, hus og parker for alle” mener Sigmund Asmervik (: 10) 
at det skal tas hensyn til de som har mest omfattende behov i samfunnet for å kunne gi befolk-
ningen like muligheter. Utendørs skal det tas hensyn til rullestolbrukere når man planlegger 
bredder, stigningsgrader og arealbehov.  
Det er retningslinjer for hvordan man skal utforme bygg, infrastruktur, osv. for at det skal være 
mest mulig universelt. Det er et krav til likestilling, altså at alle skal kunne klare seg selv, og 
dette kravet er strengere enn kravet til tilgjengelighet (Brynn og Buene 2006). Slik jeg forstår 
det betyr dette at i begrepet likestilling ligger det at alle skal kunne bruke hovedløsninger på lik 
linje, ikke være nødt til å bruke tilleggsløsninger som skal bedre tilgjengeligheten. I 1993 
vedtok FN noen standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming som 
medlemslandene anbefales å rette seg etter. Disse reglene har Norge sluttet seg til (Sosial- og 
helsedepartementet 2007). Det bør nevnes at disse reglene kun er ledelinjer, de er ikke juridisk 
bindende. 
Under følger noen av de mest relevante reglene; 

1  Bevisstgjøring: Det bør iverksettes bevisstgjøring om funksjonshemming, rettigheter, osv.  

5  Tilgjengelighet: Tilgjengelighet har alt å si for å skape like muligheter for alle.   

a)  handlingsplaner som gjør det fysiske miljøet tilgjengelig 

b)  iverksette tiltak som gir adgang til informasjon og kommunikasjon.  

14  Utforming av politikk og planlegging: Det skal tas hensyn til funksjonshemmede i politikk 
 og planlegging. 

15  Lovgivning: Tiltak for gjennomføringen av mål om full deltaking og likestilling skal ha rettslig 
 hjemmel.  

16  Økonomisk politikk: Økonomisk ansvar for nasjonale programmer og tiltak for å skape like 
 muligheter for mennesker med funksjonshemming.  

18  Funksjonshemmedes organisasjoner: Statene bør anerkjenne funksjonshemmedes 
 organisasjoners rett til å representere mennesker med funksjonshemming på det  nasjonale, 
 regionale og lokale plan. Statene bør også anerkjenne funksjonshemmedes organisasjoners 
 rådgivende rolle når det skal tas avgjørelser i saker som gjelder funksjonshemmede.  

Ved sansehager 
Landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød har skrevet en bok som heter ”Eldres liv og hagens 
visdom”, og det er denne boken jeg tar utgangspunkt i når det gjelder kravene til universell 
utforming i sansehager. Hvis ikke det er henvisninger til andre kilder er informasjon hentet fra 
denne boken, eller egne tanker og erfaringer. 
 
Det er viktig at brukerne lett skal kunne gjennomføre de aktiviteter som hagen stimulerer til, og 
derfor må man tenke nøye gjennom utformingen. Det er ikke bare sykdommen og hvor langt i 
sykdomsforløpet brukerne har kommet man må legge til grunn for utformingen. Det er også 
brukernes bakgrunn. Er de vant til å bo i by, med asfaltplasser og det som hører med vil de føle 
seg utrygge i en hage full av grønne lunger, gress og trær, og omvendt.  
 
Det er veldig viktig at hagen er oversiktlig, både for brukere og pleiere. Hvis det ikke er over-
siktlig vil man føle forvirring og angst, og pleierne må lett kunne se de som er i hagen. En 
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sansehage skal ikke skape ekstraarbeid for allerede belastede pleiere, og det må derfor være 
enkelt å passe på at ingen skader seg eller på en annen måte har det vondt i en sansehage. Det 
skal være lett å komme til med hjelp, det være seg senger, rullestoler eller bare en hjelpende og 
støttende hånd. Området må ikke være for stort, og det må være godt inngjerdet. Men gjerdet 
må skape en mest mulig naturlig barriere, da gjerne for eksempel i naturstein, hekk eller 
lignende. Det gjør heller ingenting om gjerdet er av tre, men det må da være pent utformet, og 
godt å kjenne på for de som eventuelt vil det. Det må passes på at tregjerdet ikke oppmuntrer til 
klatring3. Ved tverrstilte bord på et gjerde, kan demente tro at det er oppmuntret til klatring, 
slik de kanskje gjorde i sin barndom. For utenforstående kan det se ut som brukerne da blir 
regnet som dyr i luftegårder, men det er langt fra tilfellet. Demente er fullstendig avhengige av 
å ha oversikten for å kunne i det hele tatt tørre å gå ut i hagen. Hagen bør inneholde få, men 
enkle aktiviteter, og skal være synlig og attraktiv innenifra institusjonen. Hagen skal ”lokke” 
pasientene ut i hagen, og pasientene skal få et ønske om å gå en runde eller sitte å se seg rundt.  
 
I en sansehage skal det være en eller flere stier, slik at brukerne lett kan komme seg til forskjel-
lige områder innen hagen. Det er viktig å tenke på sti-føringen, den må være ekstremt enkel og 
igjen, oversiktlig. Viktigheten av at stiene alltid skal føre tilbake til utgangspunktet må vekt-
legges, dette for at det ikke skal være mulighet til å gå seg borti. Hvis en dement føler at han 
eller hun har gått seg bort, eller gått seg fast vil vedkommende fort bli redd og forvirret. Det er 
ikke like enkelt for de å resonere seg frem til at de skal snu og gå tilbake samme vei, slik som 
du og jeg ville ha gjort. Underlaget skal være jevnt, helst slik at det ikke engang dannes vann-
pytter på det, med minimale stigningsforhold, det skal heller ikke være glinsende eller reflekt-
erende. Det må tilpasses slik at det er lett å bevege seg med rullestoler, rullatorer, og lignende 
fremkomstmidler. Sterke fargekontraster er også veldig uheldig, da dette virker forstyrrende på 
brukerne. Dessuten bør overgangen mellom ute og inne være i like fargetoner for å utjevne 
forskjellen mellom ute- og innerom, og man skal ikke være nødt til å forsere hindringer for å 
komme ut eller inn. Overgangen mellom sti og andre områder må avgrenses tydelig, med hel-
ninger ned mot stien, kantstein, og lignende. 
Sansene våre er veldig viktige, og Grefsrød bruker uttrykket ”sensorisk stimulering”. Med dette 
menes stimulering av de forskjellige sansene våre. Gode eksempler her kan være fuglesang av  
kjente og kjære lokale fugler, blomsterduft og 
andre lett gjenkjennelige lyder og lukter. En 
vedstabel er et godt eksempel som vekker minner  
fra ”gamle dager”, noe negativt ved denne er at 
den kan minne de demente på ting som de ikke 
 lenger klarer.  Demente blir ofte som barn igjen, 
og vi vet alle hvordan barn skal ta, føle og smake, 
og blir lett skremt av det ukjente. Derfor er det 
uhyre viktig å tenke på dette i alle aspekter av 
utformingen. Det være seg beplantning, lys, vann 
og sitteplasser. Hagen bør i størst mulig grad være 
giftfri, det vil si at det skal ikke være fare for liv 
ved å spise et bær eller blad man finner. Rosebusker 
er farlige i den grad at de har torner, noe som bør  
unngås.  
Men ettersom rosene veldig ofte vekker gode minner, lukter godt og er en blomst de fleste 
kjenner igjen, er denne planten likevel aktuell. Den skal da plasseres litt utenfor ”allfarvei”. 
Beplantning som skaper skygger på tvers av stiene bør også unngås. Dette fordi skygger ofte 
virker skremmende og kan forveksles med groper eller dumper som brukerne ikke vil forsere. 
Belysning kan være vakkert, men det kan også være skremmende hvis det brukes feil. I 
sansehager vil oppad-rettede lys være det mest riktige. Da vil man unngå de skremmende 

Bildet viser sansehagen, og i bakgrunnen kan 
du se noe av en avdeling ved alder- og 
sykehjemmet med tilhørende terrasse. 
Foto: Eva K. Riiser 
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skyggene, men man må også da plassere lysene slik at de ikke blender brukerne. Hvis det skal 
brukes vann, må også dette nøye planlegges. De speilbilder som dannes når et menneske ser 
ned i vannet kan virke skremmende på folk med demens. De kjenner ikke igjen vedkommende 
som stirrer tilbake, og blir fort skremt. Derfor må vanndammer ikke lages større enn at det ikke 
dannes slike speilbilder. En hage bør innholde sitteplasser hvor man kan sitte og drømme seg 
bort, se på blomster eller bare for hvilens skyld. Da er det ikke bare sittehøyde og plassering 
som er problemet. Fargen må ikke reflektere sol-lys, da dette er irriterende og kan virke 
skremmende på brukerne. Når vi sitter, er det funnet ut at vi liker best å sitte der vi har noe bak 
ryggen, det være seg planter, en vegg eller et tre. Det må være lett å sette seg og å komme opp 
igjen fra disse sitteplassene, og man skal også tenke på ryggen til pleierne når de eventuelt skal 
hjelpe brukerne opp (Vallumrød 2005: 58).  
 
Eksempel 
Trøgstad kommune i Østfold har laget en sansehage i tilknytning til et alders- og sykehjem. Det 
er i sansehagen lagt vekt på at Trøgstad er en landbrukskommune, det er lagt opp en vedstabel, 
og hagen innehar også blant annet en slipestein og melkespann. Den asfalterte stien bukter seg 
gjennom hagen og bortom de forskjellige gjenstandene i hagen. Langs stien er det satt ut 
benker, og på de fleste benkene kan man sitt med ryggen mot noe. Som for eksempel mot et lite 
redskapsskjul, et tre eller gjerdet. Jeg som utenforstående synes denne hagen ser ganske koselig 
ut. Den er ganske ny, og er derfor ikke helt ferdig utformet, men resultatet så langt ser lovende 
ut. Det er litt helning på stien, men hvis man går en bestemt vei så vil man i stedet for å gå 
oppover, gå i en liten nedoverbakke. Krakkene er hvite, og det er et lite minus. Hagen er over-
siktlig, med godt ut- og innsyn.  
Riksvei 22 går rett forbi, men det er lagt et fortau mellom veien og hagen slik at det er et lite 
skille. Mitt inntrykk er at brukerne liker å se på trafikken. Forleden dag, da jeg kjørte forbi sto 
det en bruker ved gjerdet og vinket til forbipasserende. Denne personen er godt kjent, og godt 
likt i den lille bygda Trøgstad. Vedkommende hilser alltid, og hilser du igjen får du verdens 
største smil tilbake. Som nevnt tidligere, er det viktig å tenke på bakgrunnen til brukerne av 
hagen. Brukerne av sansehagen i Trøgstad kommer som regel fra lokalmiljøet, og er vant til 
pendlere, tungtransport og de lokale ungdommene i sine ”rånerbiler”, og det ser derfor ut til at 
veien da ikke sjenerer på den måten man skulle tro. Som vi ser av bildene er det laget et ganske 
langt tregjerde som skjermer store deler av hagen og terrassen foran avdelingen til alders- og 
sykehjemmet for forbipasserende biler. Bak dette tregjerdet og bak redskapsskjulet er det 
krakker, så de som bruker hagen kan velge om de vil sitte bak dette gjerdet og være litt bort-
gjemt med hensyn på trafikk utenfor, eller de kan velge å sitte på krakker hvor de kan se på 
trafikken og folk som går forbi. 

 
 
Bildet til venstre viser en krakk på en hellelagt platting med 
skigard rundt. Bildet nederst til venstre viser en utvidelse av stien 
bort mot en vedstabel. Vedstabelen er solid stablet slik at det ikke 
skal være overhengende fare for at brukere skal velte den på se
Bildet under viser en slipestein, en benk inntil et redskapsskju
steinrøys og flere benker bortover stien. 

g.  
l, en 

 
 
 
Foto: Eva K. Riiser 
 

 
 
 
 

 26 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Drøfting  
Som vi kan lese av teksten over settes det mye krav til hva som er universell utforming. For 
meg virker universell utforming fortsatt som noe vagt i den forstand at alt er veldig skjønns-
messig. Jeg forstår hva det går ut på, og betydningen og nødvendigheten ved å tenke universell 
utforming tidlig i planleggingsprosessen. Men uten å knytte det opp til ett enkelt prosjekt går 
det hele ut på skjønn. Det er helt opp til de fagfolk som driver med de enkelte prosjekt, å kom-
me frem til den beste løsningen for alle. Jeg forstår ut fra det jeg har lest til denne oppgaven at 
det å samarbeide med forskjellige profesjoner når man skal planlegge ulike prosjekter er en 
nødvendighet. Du kan ikke som planlegger ene og alene planlegge en park, du kan heller ikke 
ene og alene planlegge en sansehage. Med mindre du har god kunnskap om forskjellige planter, 
psykisk helse, osv., eller heter Joanne M. Westphall. Hun er utdannet landskapsarkitekt og 
lege, dette fordi hun så nødvendigheten av å kunne flere profesjoner. Jeg sier selvfølgelig ikke 
at dette er vanlig prosedyre, tvert i mot. Jeg syns derimot hun er levende bevis på at selv om du 
kan vise til en utdanning innen planlegging, betyr ikke det at du kan alt om planlegging slik at 
den gagner alle. 

 
Konklusjon 
Det er veldig viktig å tenke universell utforming når man skal planlegge en sansehage, det er 
også uhyre viktig å huske at det nettopp er en sansehage, ikke et busstopp, en bygning eller en 
park. Det er lett å gå i den fellen at man kun tenker generelt på universell utforming. Det blir i 
dette tilfellet helt feil. Når en planlegger en sansehage, en hage for en samfunnsgruppe som er 
så svak som demente, så er man helt nødt til å ha med seg fagfolk. Et samarbeid mellom flere 
forskjellige profesjoner er et must. Ikke bare fagfolk fra planleggerfaget, men også psykriatri, 
eldreomsorg, landskapsarkitekter, for å nevne noen. Det må brukes mye skjønn, og det må 
brukes mye kunnskap om nettopp denne gruppen for at en sansehage skal kunne brukes i 
praksis, for at den skal være et sted for trivsel og velvære. Det er ikke godt nok å bare følge 
retningslinjer for universell utforming i en sansehage. En må rette seg etter mye mer enn bare 
de sirklene som er tegnet under ”Normer og krav”, og mest av alt må en rette seg etter denne 
spesielt svake brukergruppen.  
 
Litteratur 
Asmervik S 2001. ”Universell utformng  -  byer, hus og parker for alle”, ILP; UMB: 16 
 
Brynn R og B T Bergerud 2006. ”Universell utforming og tilgjengelighet  -  politikk og lovgiving i inn- og 
 utland”,  
 http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00006/Universell_utforming__6990a.doc, 29.04.2007 
 
Grefsrød E. 2000. Eldres liv og hagens visdom, formgivning av terapeutiske hager for personer med demens,  
 BK Grafisk as, boken bygger på hovedoppgave ved ILP, UMB: 36 
 
Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret 2007, hentet fra: 
http://www.shdir.no/deltasenteret/universell_utforming/universell_utforming_5973, 29.04.2007 

 27 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

 
Vallumrød S. 2005. Sansehagen – et tilrettelagt tilbud for pasienter med demens, et læringsprosjekt om universell 
 utforming, Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, Tønsberg :  57 
 
Vista utredning AS i samarbeid med Deltasenteret, 2001. ”Tilgjengelighetsmal, offentlig transport”. Hentet fra: 
 http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00000/IS-0022_886a.pdf, 29.04.2007 

 28 
 



APL312(311), ILP, UMB  Studentarbeider 2007 

VIRKNINGER AV BOPLIKT 
 

Martin Windju 
 
 

Innledning 
 ”Noreg er både eit stort og eit lite land. Det er eit lite land i folketal, men også eit stort og lang-
 strakt land med høge fjell, djupe fjordar og mange øyar. Det har gitt ein spreidd busetnad og 
 store variasjonar i ressursgrunnlag, kultur, historie og identitet. Samtidig deler vi viktige felles-
 skapsverdiar og er avhengige av kvarandre for å utvikle eit godt samfunn for alle. 
 Kombinasjonen av mangfald og fellesskap må bli spegla i velferdspolitikken og i ein tydeleg 
 politikk for regional utvikling” (St meld nr 21, 2005-2006: 7). 
 
Kommuner som har innført av boplikt (”nullkonsesjon”), har møtt mange reaksjoner, noe som 
har ført til mange oppslag i media. Hensikten med denne oppgava er å gi en oversikt over 
hvilke følger, ønskede og uintenderte, boplikt har i kommuner der såkalt ”nullkonsesjon” er 
innført, og samt å gå gjennom begge med et kritisk blikk. Boplikten blir behandlet som en 
metode å planlegge samfunnet og utvikling på. Jeg vil starte med å ta for meg hva som ligger i 
reglene om boplikt og hva de innebærer. Deretter vil jeg se på statens intensjoner med disse 
reglene, før jeg ser på hva kritikerne mener omkring emnet, og hvilke følger de mener 
boplikten fører med seg. Til slutt vil jeg diskutere og sammenligne disse synene på boplikt, 
samt se boplikten fra et teoretisk ståsted. Oppgaven baserer seg på eksisterende litteratur. 
 
Lovgrunnlaget for boplikt 
Lovgrunnlaget for boplikt finner vi i Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konse-
sjonsloven) av 28. november 2003, og odelsloven av 28. juni 1974. Sistnevnte lov innebærer at 
en eiendom overtatt som odelseiendom, det vil si en landbrukseiendom på minst 20 dekar 
jordbruksarealareal (jmf odelsloven §§ 1 og 2), skal bosette seg på eiendommen og drive den 
(jmf odelsloven § 27). 
Denne oppgaven vil konsentrere seg omkring konsesjonsloven og dens regler. I Norge kan man 
ikke erverve fast eiendom uten at dette godkjennes fra staten, denne tillatelsen kalles konse-
sjon. Det finnes derimot flere unntak fra denne hovedregelen, som innebærer at mange typer 
erverv av eiendom kan gjøres uten at man trenger konsesjon (konsesjonsloven § 4). Herunder 
finner vi blant annet bebygd areal på under 100 daar der det finnes maksimum 20 daa dyrkings-
jord. Ubebygde arealer utlagt til byggeområde i godkjent plan er også en kategori som slipper 
konsesjon.  
Av dette ser vi at en andel av landets eiendommer som fritt kan skifte eierskap uten at det 
offentlige kan sette noen restriksjoner for dette. Det finnes likevel en mulighet til å styre dette 
gjennom konsesjonslovens §7. Denne paragrafen innebærer at en kommune kan bruke forskift 
til å sette grensen for konsesjon ved erverv av eiendom helt ned til null. Av dette har vi 
uttrykket ”nullkonsesjon (Aanesland og Holm 2002: 9). Dette innebærer at eiendommen får 
boplikt, og må oppfylle reglene i konsesjonslovens § 6, noe som kan gjøres på flere måter. 
Hovedregelen er at man tar eiendommen som sin reelle bolig, noe som følger av at eieren 
registrerer seg som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret (konsesjonsloven § 6, 1.ledd). Dette 
innebærer at man melder flytting til eiendommen og dette blir godkjent av Folkeregisteret. Hvis 
man ikke oppfyller kravene om Folkeregistrering på eiendommen, kan boplikten likevel 
oppfylles av at man overnatter minst 50 % av årets netter der (§6 2.ledd), eller at eiendommen 
leies ut til noen som bor der minst 50 % av året. Konsesjonssøknaden rettes til kommunen, som 
kan velge å avslå søknaden for å opprettholde boplikten i området, eller å gi dispensasjon. 
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Dersom et erverv er konsesjonspliktig, kan ikke ervervet tinglyses uten at konsesjon er gitt 
(§15). Det er kommunen som skal følge opp om reglene om boplikt følges. 
 
Det offentliges intensjoner med boplikt 
Intensjonen med det å kreve konsesjon for eiendomserverv, og dermed også grunnlaget for å 
kreve boplikt, kan vi lese ut fra konsesjonslovens formålsparagraf, § 1: 
 
§ 1.  Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
 vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige 
 for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
  1. framtidige generasjoners behov.  
 2. landbruksnæringen.  
 3. behovet for utbyggingsgrunn.  
 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  
 5. hensynet til bosettingen. 
 
Av denne framgår det tydelig at konsesjonsloven er et verktøy det offentlige ønsker å bruke for 
å styre bosettingen i landet, slik staten ser det som ”mest gagnlig for samfunnet”.  
Regjeringen utarbeidet i 1999 St.meld. 19 (1999-2000) ”Om landbruk og matproduksjon”, som 
blant annet omhandler regjeringens syn på utviklingen i landbruket og samfunnet i bygde-
Norge. I denne stortingsmeldingen behandles de endringene som senere kom i konsesjons-
loven.   
I Stortingsmeldingen finner vi et sitat fra Samfunnsspeilet 4/95, skrevet av Kjell Sørlie, som 
illustrerer hvorfor regjeringen motiveres for å ta grep for å styrke landets spredte bosettings-
mønster. Sørlie viser til at halvparten av landets kommuner har befolkningsnedgang, andelen 
eldre innbyggere øker, noe som igjen fører til at det fødes færre barn. Det flyttes generelt ut fra 
distriktene, særlig unge og kvinner, som igjen er med på å skape sterkere virkninger av denne 
flyttingen. Hans konklusjon er at dette skaper store utfordringer for myndighetene til å 
opprettholde bosettingen (St.meld. 19, 1999-2000: 49-50). 
 
Regjeringen følger opp dette ved å behandle bosetting som et viktig tema i denne meldingen, 
og vil jobbe for å styrke den. Å opprettholde bosettingsgrunnlaget settes som et mål, siden en 
god distriktspolitikk betyr at bygdene er attraktive å bo i og befolkningens behov ivaretas på en 
god måte. Det vises til at store avstander kombinert med sårbart bosettingsmønster i deler av 
landet, vil gjøre det vanskelig å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, noe som igjen vil gå 
utover bosettingen (: 68). 
Av dette får vi grunnen til å bruke boplikt som et virkemiddel til å opprettholde bosetting; å 
sette nullkonsesjon på erverv av boliger er et virkemiddel kommunene er gitt for å styrke bo-
settingsgrunnlaget. Dette resulterer i at bosetting sikres i allerede eksisterende boliger (: 219). 
 
Per mars 2006 har 78 kommuner innført nullkonsesjon på erverv av eiendom (: 21). Disse 
kommunene finner vi hovedsakelig på Sørlandet og Ytre Oslofjord, samt en del spredt rundt i 
landet (Aanesland og Holm 2002: 90-91). Det som karakteriserer kommunene som har innført 
boplikt, er at de ligger i områdene der det er mest attraktivt å ha fritidsbolig. Ved å ha boplikt 
på eiendommene i kommunen forhindres det at boliger som tidligere har vært helårsbolig, går 
over til å bli fritidsbolig, og dermed bare bebodd deler av året. På den måten er intensjonen å 
holde antallet bosatte stabilt i disse områdene, slik at man hindrer tomme hus i vinterhalvåret 
og en voldsom folketallsøkning på sommeren. Denne sterke svingningen i folketall gir et stort 
press på kommunale tjenester deler av året, mens det er lite andre deler (: 23). 
Hvis det ikke hadde vært boplikt på eiendommene, ville det blitt veldig attraktivt å selge en 
pent beliggende bolig til fritidsformål, noe som ville gitt en høy avkasting grunnet et godt 
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marked for slike eiendommer. Boplikten er dermed med på å holde prisen på boliger nede, slik 
at de som er interesserte i å bo der hele året, ikke blir priset ut av kjøpesterke hyttefolk. 
Andre virkninger boplikten vil forhindre, er at det sosiale miljøet skades ved liten fast boset-
ting, et eventuelt dårligere servicetilbud i vinterhalvåret samtidig som ønsket om stabile skatte-
inntekter opprettholdes (: 23-24). Den nylige åpningen for bruk av eiendomsskatt i rurale 
områder, kan dempe tapet av skatteinntekter noe (Pressemelding Finansdepartemtet 2006). 
 
Uintenderte virkninger av boplikt 
Professor Norman Aanesland og forsker Olaf Holm er markante kritikere av boplikten, og har 
skrevet boka ”Boplikt – drøm og virkelighet”, der de blant annet tar for seg en del utilsiktede 
konsekvenser de mener boplikten fører med seg. Aanesland og Holm tar for seg følgende 
virkninger:  
 
Eierne ignorerer boplikten 
En følge av at det innføres boplikt på en eiendom, er at dette ignoreres av eierne. Regelen er 
som foran forklart at minst 50 % av nettene skal tilbringes på eiendommen for å tilfredsstille 
plikten, noe landbruksmyndighetene i kommunen har som oppgave å kontrollere. Det er lett å 
forstå at denne oppgaven er vanskelig å oppfylle. Resultatet kan være at boligen med boplikt 
registreres som helårsbolig, mens huset i byen registreres som fritidsbolig. 
Hvis bruddet på boplikten oppdages av myndighetene, er ikke reaksjonene eierne ville møte 
veldig sterke, noe som også kan være grunnlag for økonomisk spekulasjon (Aanesland og 
Holm 2002: 49-50).  
 
Overdragelse til nære slektninger 
Konsesjonslovens § 6 gir tillatelse til å overføre en eiendom med boplikt til barn eller andre 
nære slektninger, slik at disse lovlig kan bruke eiendommen som fritidsbolig. Regelen er 
innført for at barn av boligeierne ikke skulle miste eiendommen ved arv eller kjøp av 
foreldrene. Dermed risikerte man ikke å miste barndomshjemmet ut av familien på grunn av at 
man selv ikke kan benytte eiendommen som helårsbolig. Dette åpner for en mulighet for 
spekulasjon; en eiendom kjøpes av foreldre som kan overføre boligen til barna, som dermed 
har fått en bolig uten boplikt. Regelen kan medføre at eiendommer det egentlig skulle vært 
helårsboende i, omgår boplikta og kan benyttes som fritidsbolig lovlig. Lillesand kommune la 
ned krav om kommunal godkjennelse for å endre en helårsbolig til fritidsbolig gjennom PBL § 
79, men dette er blitt kjent ulovlig i ettertid (:50-52). Da Aanesland skrev rapporten, var det 
ikke noen grenser for hvor lenge eiendommen måtte ha vært i familiens eierskap, noe som nå er 
endret til 5 år (konsesjonsloven §7 2.ledd). Mulighetene for spekulasjon har derfor endret seg 
siden rapporten ble skrevet.  
 
Endre status på eiendommene for å få fritak 
Et område regulert til fritidsbebyggelse fritas fra boplikten. Dette kan føre til at det blir utøvd 
politisk press for å få omregulert et område, slik at boplikten faller bort, og bruken blir friere. 
Bygges det på ei tidligere unyttet tomt, om boligen benyttes som fritidsbolig fra første stund,  
gjelder ikke boplikt (Aanesland og Holm:2002: 52-53). Har en bolig vært nyttet som 
fritidsbolig i mange år, for eksempel de siste 50, har den fått karakter av å være en fritidsbolig, 
og treffes ikke av bopliktsreglene (Retstidende 1993 s.587). Benytter eierne en slik bolig veldig 
mye, og boligen utsettes for mange eller store utbygginger, kan kommunen oppfatte at den 
burde ha karakter som helårsbolig, og legge ned boplikt på den. Dette kan medføre at eierne er 
redde for å benytte fritidsboligen sin mye (Aanesland og Holm 2002: 53). 
GAB-registerert er et register over alle boliger i en kommune. B (bygning)-delen av registeret 
omfatter blant annet hvilket formål bygningen er bygd for, og oppdateres etter endringer denne 
blir utsatt for. Helårsboliger og våningshus som ikke blir vedlikeholdt, overføres til 
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fritidsboliger. Det kan dermed for enkelte eiere være lønnsomt å ikke investere mye i boligen, 
siden de dermed kan få registrert den som fritidsbolig, og miste boplikten (: 54-55). 
 
Mindre investering og nybygging 
Uten boplikt ville det vært mye mer attraktivt å investere i eiendom i området, siden man ville 
ha muligheten til å selge husene som fritidsbolig til god fortjeneste. Har et område boplikt er 
ikke eierne like interesserte i å investere, siden et eventuelt salg utenfor familien uansett ikke 
ville gitt noen stor avkastning. Mindre investering gir mindre arbeid, mindre aktivitet i 
kommunen og færre arbeidsplasser. 
Boplikt fører til at det blir frigjort mindre kapital i en kommune, som en følge av et mindre 
lukrativt eiendomsmarked. En lavere pris på boliger gjør også at kommunenes samlede 
boligmasse får en lavere verdi, noe som gjør at befolkningen oppføres med en lavere formue 
enn de potensielt kunne hatt. Dette medfører at mengden risikovillig kapital minkes. Salg av 
hytter er en bransje der det er i dag er store muligheter for å tjene store penger, noe som øker 
mengde risikovillig kapital som kan benyttes til flere lokale investeringsprosjekter. 
Investeringer fører igjen til positiv aktivitet med flere arbeidsplasser.      
Har befolkningen lavere oppført formue, vil dette også føre til lavere skatteinntekter (:57-58). 
 
Inngrep i den private eiendomsretten 
Aanesland mener boplikten er en sterk inngripen i eiendomsretten til eiere av boliger det er 
boplikt på. Reglene forringer boligens verdi og reduserer eierens muligheter for å benytte den 
slik de kunne ønske. Dette karakteriseres som offentlig tyveri og moralsk forkastelig (:60). 
 
Administrasjonskostnader 
De fleste kommuner har ingen rutiner for kontroll av om befolkningen følger boplikten. 
Dermed har heller ikke de aktuelle kommunene noen store kostnader med kontrollvirksomhet, 
men skulle dette vært ført med stor nøyaktighet, ville kostnadene kunne blitt betydelige (: 62-
63). 
 
Diskusjon 
Jeg har nå gjort greie for to ulike syn på det å ha boplikt i en kommune. Jeg vil betrakte boplikt 
som en måte å styre bosettingen i en kommune på, som en metode for å planlegge hvordan 
kommunens arealer benyttes og hvordan befolkningen utvikler seg. Stortinget har gitt 
kommunene et verktøy de kan benytte for selv å bestemme hvilken retning de vil ha på 
utviklinga si. Intensjonene og ønskene fra den sentrale styringen er at Norge skal opprettholde 
den spredte bosettinga de har, slik at vi unngår til del store områder mister fastboende 
befolkning. Boplikten er derimot ikke en like populær styringsmetode hos alle, både noen 
teoretikere (for eksempel Aanesland) og flere berørte grunneiere, ville gjerne sett den fjernet. 
Diskusjonen vil ta for seg empiri som en del, og fra et teoretisk som en annen. 
 
Diskusjon av empiri 
Aanesland og Holm konkluderer i sin rapport ”Boplikt – drøm og virkelighet” at boplikten ikke 
har noen positiv virkning i kommuner der nullkonsesjon er innført (Aanesland og Holm 2002: 
84). Disse konklusjonene kritiseres for å være for bombastiske og heller ikke for å hvile på 
godt grunnlag i empiri i slutningene (Heggem et al 2003). Aanesland og Holm har i sin rapport 
gjort flere empiriske undersøkelser som de bruker for å bygge opp om sine slutninger. Det ble 
sendt ut et spørreskjema, men kun 30% av 500 utsendte skjemaer ble besvart. Kritikerne hevder 
dette er alt for dårlig grunnlag for å kunne av trekke sterke konklusjoner på, særlig i det man 
med i alt fem undersøkelseskommuner står igjen med i gjennomsnitt 30 svar per kommune 
(Heggem et al 2003). 
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I en annen av undersøkelsene der spørreskjema var grunnlaget, var et av spørsmålene hvor 
mange prosent botid de spurte hadde i boligen sin i den aktuelle kommunen. De spurte var fra 
tre kommuner uten, og to kommuner med boplikt. Tallene fra undersøkelsen viser at botiden i 
kommunene med boplikt var like stor som kommunene uten, da mellom 92,6% og 100% av de 
spurte svarte at de bodde der mellom 80 og 100% av nettene (Aanesland og Holm 2002: 74). I 
rapporten nevnes det at enkelte spurte kunne bli redde for å bli avslørt med for manglende 
botid, og dermed svare med høyere botid enn den reelle. Det nevnes også at undersøkelsen gikk 
på hele kommunen under ett, og at det kunne være store forskjeller mellom lokalsamfunn, noe 
undersøkelsen ikke ville fått fram (: 78). Dette er etter min mening klar kritikk ovenfor 
undersøkelsene. 
 
For å få et annet blikk på aktiviteten i kommuner uten boplikt vinterstid, har de i rapporten 
intervjuet såkalte ”nøkkelpersoner” i disse kommunene. De hevder det ”var lett å finne 
personer som klaget over at et var mørkt i vinduene i vinterhalvåret og at dette var problem-
atisk” (: 79). Ut fra undersøkelsene de foretok i forsøkskommunene, kunne det tyde på at 
enkelte tettsteder var noe mer bebodd der det var boplikt, enn der det ikke var, men det fantes 
ikke tallmateriale på dette (: 79). Ut fra denne informasjonen vil det etter min mening være i 
overkant å konkludere med at boplikt overhode ikke har noen virkning på antall helårsbosatte i 
disse kommunene. Tallene som følger av undersøkelsene og utvalgte intervjuer, vil ikke gi oss 
noen sikker informasjon om bopliktens følger på bosettinga, i hvert fall ikke når resultatene fra 
intervjuer og spørreundersøkelse går på tvers av hverandre. 
 
Aanesland har ved å studere tall fra Statistisk sentralbyrå ikke funnet noen forskjell i prisene på 
helårsboliger i kommuner med og uten boplikt gjennom perioden 1970-1999. De tar selv 
forbehold om at denne statistikken kan skjule tall, siden det i en hel kommune kan være store 
forskjeller i boligpriser forskjellige steder, særlig der vi finner både fastland og øyer i samme 
kommune (: 35).  
Tvedestrand kommune fjernet i 2005 boplikten i kommunen, og hadde i 2006 ikke sett noen 
markante økninger i boligprisene eller solgte boliger. Det man derimot hadde sett, var at de 
mest attraktive eiendommene med god beliggenhet ved sjøen, hadde fått en kraftig prisøkning 
etter bopliktfjerningen. Noen eksplosjon i antallet ”perler” til salgs hadde det likevel ikke vært 
det første året uten boplikt (Aftenposten 18.mai 2006). Tvedestrand-eksempelet kan dermed 
falle inn under Aaneslands funn av tall, selv om ett år er altfor kort tid til å kunne trekke noen 
konklusjoner. Om boligmarkedet holder seg slik det er i dag, med stor etterspørsel etter 
fritidsboliger, ville det vært interessant å følge denne kommunen de neste årene, for å kunne få 
et bedre bilde av utviklingen der.  
 
Kommunene kontrollerer om boplikten overholdes ved hjelp av å kontrollere grunneiernes 
registrerte bostedsadresse i Folkeregisteret. Der skal de som før vist være registrert på 
eiendommen med boplikt, for å kunne oppfylle den. Tips om ubebodde hus fra publikum, og 
ved at kommuneansatte er observante under annet kommunalt arbeid, ble også benyttet. 
(Fjeldvik 2004: 48). Noen reell kontroll på om boplikta ble overholdt, var det typisk at bare 
fant sted etter at man fikk mistanke om at den ble brutt. Manglende midler til å føre 
rutineundersøkelser er trolig grunnen til at det er disse metodene som benyttes til 
kontrollvirksomheten. (: 48). Dette hører også overens med Aaneslands undersøkelser, som 
viser at det ikke brukes mye ressurser på dette i de undersøkte kommunene. (Aanesland og 
Holm 2002: 63) Skal boplikten ha en god effekt, bør det etter min mening være et 
minimumsnivå for kontroll på om den overholdes. Blir det kjent at kommunen er dårlig på å 
kontrollere, vil det kunne bli veldig lett å snike seg unna, og lovverket mister effekten. 
Kommunene bør ha noen rutiner på dette, slik at det i det minste virker avskrekkende på de 
som planlegger å ikke følge boplikten. Et annet aspekt er at en lik praksis i kommunenes 
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forvaltning vil føre til samme behandling av befolkningen på tvers av kommunegrensene. Hvis 
noen kommuner er veldig strenge i behandlingen, mens andre ikke fører noen klare rutiner på 
dette, mener jeg dette vil slå uheldig ut, siden det da ikke blir lik behandling etter de samme 
lovene.   
 
I ettertid av Aanesland og Holms rapport ble paragrafen som tillater konsesjonsfri overdragelse 
mellom nære slektninger endret. Den nye regelen vi finner i konsesjonslovens §7 1.ledd sier at 
eiendommen må ha vært tinglyst på eier i minst fem år før en slik overdragelse kan skje. Dette 
medfører at sjansen for ren spekulasjon etter denne paragrafen minker, siden du ikke lenger kan 
bruke en slektning som mellommann kun kort tid lenger. Flere kommuner med boplikt stilte 
seg positive til den endringen (Fjeldvik: 50). Selv om vi ved denne endringen mister den 
direkte spekulasjonen her, kan fortsatt tidligere helårsboliger bli fritidsboliger over tid. Dette 
kan, om vi ser langt fram, resultere i en del vintertomme boliger hvis mange av dagens 
bopliktige arves av slektninger som ikke bosetter seg fast der. Dette går imot ønsket om 
bosetting, men dette blir av Stortinget veiet for lett i forhold til verdien av at barn skal kunne 
arve familiebostedet konsesjonsfritt, jamfør § 6 i konsesjonsloven.    
 
Kritikk fra et teoretisk ståsted 
Aanesland skriver i sin rapport at boplikten fører med seg et samfunnstap. I det legger han at 
den samlede verdien eiendommer med boplikt taper seg i salgspris i egenskap av å være 
bopliktige. Tapet blir borte om det ville være fri markedstilgang på alle boliger (Aansland og 
Holm 2002: 81). Offentlig planlegging har vært utsatt for kritikk fra tilhengerne av det frie 
marked, som mener offentlig styring hindrer innovasjon og pålegger unødvendige finansielle 
og administrative byrder på økonomien. I et slik fritt markedssamfunn vil alle kjøpe de goder 
til den samfunnsmessig rette prisen (basert på tilbud og etterspørsel), men dette kan man ikke 
få til uten at det blir til gunst for noen, og til ugunst for andre. I et fritt marked prioriteres heller 
ikke fellesgoder, det vil si goder flere personer ikke-eksklusivt kan nyte uten at det går på 
bekostning av hverandre. Det er her vi får inn behovet for planlegging; å styre utviklingen som 
en representant for den kollektive interessen, til det beste for alle i samfunnet (Klosterman 
1985).  
Dette perspektivet mener jeg vi i en grad kan overføre til vårt tema boplikt. Det er av 
Stortinget, i egenskap av den offentlige samfunnsplanleggeren, bestemt at vi skal ta vare på den 
spredte bosettinga til det beste for samfunnet som helhet. Bosetting ses på som en fellesgode, 
som går utenpå det frie markedets ønske om fritt spillerom til omsetning av eiendom. Det 
Aanesland kaller samfunnsmessig tap av tapte boliginntekter (Aanesland og Holm 2002: 81), 
veies for lett opp mot verdien av helårig spredt bosetting, som det offentlige har ønske om å 
opprettholde.  
 
Av de mange formålstjenelige sosiale handlinger får man ofte uintenderte virkninger. 
Handlingene anses som rasjonelle i det de følger av at aktøren vet virkningene av handlingene, 
og søker et mål for handlingen ut fra egne verdier. Man forventer at en rasjonell handling fører 
til et spesifikt mål, samtidig som den er irrasjonell i det den hindrer måloppnåelse etter andre, i 
øyeblikket mindre viktige verdier. Siden handlinger ikke utføres i et sosialt vakuum, går der-
med handlinger på tvers av andres verdier, som i større eller mindre grad blir oversett av 
aktøren (Merton 1936). Denne teorien kan speile vår situasjon med boplikten, der hovedaktøren 
(staten) bruker boplikt til å nå sitt mål om bosetting, mens dette går på tvers av andres inter-
esser, ut fra deres verdier. 
 
Sluttkommentar 
Vi har sett at statens intensjoner med boplikt er å opprettholde landets spredte bosetting, men at 
boplikten blir kritisert for å ha flere uintenderte virkninger. Fra teorien ser vi at boplikten er en 
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måte å styre samfunnet på, og at selv med flere uintenderte virkninger, baserer dette seg på 
verdier som setter det beste for samfunnet i hovedsetet. Hvilken direkte virkning boplikten har 
på bosettingen i norske kommuner, er derimot vanskelig å svare ut fra dagens empiriske ma-
teriale. En større undersøkelse må til for å kunne si dette med større sikkerhet. Aanesland og 
Holms konklusjon om at boplikten ikke fungerer er etter min mening for bastant, grunnlaget for 
deres konklusjoner er noe svakt, og de overser enkelte punkter til bopliktens fordel.  
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