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Plan- og bygningsloven
Vår viktigste lov for klima og natur

Utfordringer med dagens styringssystem
Illustrert gjennom hytteutbygging
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Arealnøytralitet og arealregnskap

Er det her løsningen ligger? 



• Plan- og bygningsloven er den loven som har størst betydning for 
klimahensyn og naturverdier her hjemme.

• Gjennom rettslig bindende planer legges grunnlaget for de fleste 
beslutninger om hvordan arealene skal, og ikke skal, brukes. 

• Gir plan- og bygningsloven tilstrekkelige virkemidler for å håndtere 
klima- og naturkrisen?  

Plan- og bygningslovenDel 1



• Konfliktfylt
- Beslutninger om arealbruk vil alltid bero på avveininger av hensyn og 

interesser som ikke fullt ut lar seg forene. 

- «Kampen om arealene» skaper stort engasjement i befolkningen

Hva kjennetegner plan- og bygningsloven?Del 1



• Konfliktfylt
• Sektorovergripende

• Kommunenes arealplaner er bindende for:
• Kommunene selv
• Sektormyndighetene
• Borgerne

• Plan- og bygningslovens forarbeider:
«Planlegging skal være den felles arena» for samordning av 
interesser, slik at beslutninger som tas bygger på helhetlige og 
langsiktige vurdereringer.

NOU 1972:1

En svakhet ved lovverket tør være at de forskjellige lover ikke er 
tilstrekkelig koordinert og at de ikke alltid har hensiktsmessig 
sammenheng med det eksisterende forvaltningsapparat. Med den 
stigende tendens til å vedta nye lover, uten samtidig å vurdere de 
forvaltningsmessige konsekvenser, er lovverket etter hvert blitt så 
vidt komplisert at det i seg selv er blitt en hindring for en rasjonell 
planlegging og ressursutnytting.
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• Konfliktfylt

• Sektorovergripende
Kommunenes arealplaner er i utgangspunktet bindende for alle 
forvaltningsområder.

• Sektornøytral
Innenfor rammen av bærekraftig utvikling er alle hensyn og interesser likestilte.

Hva kjennetegner plan- og bygningsloven?Del 1



Mineralloven § 1:

Formålet med loven er å fremme og sikre 
samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en 
bærekraftig utvikling.

Forskrift om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken § 1:

Tilskudd skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og 
uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter.

Naturmangfoldloven § 1:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 

og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 

virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur.

Akvakulturloven § 1:

Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

Reindriftsloven § 1:

For det samiske reinbeiteområdet skal 
loven legge til rette for en økologisk, 
økonomisk og kulturelt bærekraftig
reindrift med basis i samisk kultur, 
tradisjon og sedvane til gagn for 
reindriftsbefolkningen selv og 
samfunnet for øvrig.

Finnmarksloven § 1:

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og 
naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert 
og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i 
fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Genteknologiloven § 1:

Denne loven har til formål å sikre at 
framstilling og bruk av 
genmodifiserte organismer og 
framstilling av klonede dyr skjer på 
en etisk og samfunnsmessig 
forsvarlig måte, i samsvar med 
prinsippet om bærekraftig utvikling 
og uten helse- og miljømessige 
skadevirkninger.

Markaloven § 1:

Formålet med loven er å fremme og 
tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og 
idrett. Loven skal sikre Markas grenser og 
bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner.
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig
bruk til andre formål.

Plan- og bygningsloven § 1-1:

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner



• Konfliktfylt

• Sektorovergripende
Kommunenes arealplaner er i utgangspunktet bindende for alle 
forvaltningsområder.

• Sektornøytral
Innenfor rammen av bærekraftig utvikling er alle hensyn og interesser likestilte.

• Prosessorientert
Oppstiller saksbehandlingsregler, men determinerer ikke løsningen på 
arealkonflikter.

Saksbehandling = juss

Beslutninger = politikk
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• Konfliktfylt

• Sektorovergripende
Kommunenes arealplaner er i utgangspunktet bindende for alle 
forvaltningsområder.

• Sektornøytral
Innenfor rammen av bærekraftig utvikling er alle hensyn og interesser likestilte.

• Prosessorientert
Oppstiller saksbehandlingsregler, men determinerer ikke løsningen på 
arealkonflikter.

• Lokalstyrt
Det er i hovedsak kommunene som bestemmer arealbruken i Norge.

Hva kjennetegner plan- og bygningsloven?Del 1



Lokalt selvstyre

Fra forarbeidene Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 16:

«Det er som hovedregel de folkevalgte organene i 
kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for 
planleggingen og vedtar planene. Planleggingen er 
et redskap for folkevalgte organer til å utforme og 
virkeliggjøre politiske mål.»



“Noe absolutt kommunalt selvstyre hører 
ikke hjemme – og har aldri eksistert – på 
bygningslovgivningens område.”

Carl August Fleischer, Plan- og bygningsrett 1992, s. 47:

Lokalt selvstyreDel 1



• Er kommunene tilliten verdig? 

• Riksrevisjonen (2006-2007):
«Undersøkelsen viser at arealstatusen og 
arealutviklingen i Norge på flere områder 
ikke ivaretar verdier og prinsipper som 
Stortinget har vektlagt for å sikre en 
bærekraftig arealdisponering.»

• Fra 1985 til 2005 har areal som er nedbygd 
økt med 26 prosent.

• Ikke et problem at det bygges mer. Problemet 
er hvordan det bygges:

Utfordringer med dagens styringssystemDel 2



• Strandsonen, vassdragsbeltene, snaufjellet 
og store sammenhengende naturområder 
bygges fortsatt ned.

• Dagens «bit for bit»-utbygging har 
konsekvenser for viktige verdier som 
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljøer, 
produktive jordressurser og det biologiske 
mangfoldet.

• Riksrevisjonens kontroll fem år etter; 
Dokument 3:1 (2011–2012):
• Det er gjort flere grep for å sikre bærekraft, blant 

annet vedtakelsen av nml. og pbl. Men:
• «Etter Riksrevisjonens vurdering er det foreløpig 

ikke dokumentert vesentlige effekter av tiltakene 
som er satt inn etter at plan- og bygningsloven og 
naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009.»

Er kommunene tilliten verdig? Del 2



Hytteutbygging illustrerer utfordringene

• I dag er det bygd 445 513 hytter i Norge

• 50 % av hyttene uten nære naboer

• 1/4 nye hytter uten nære naboer

• 26 kommuner har flere hytter enn 
fastboende
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«Det som egentlig foregår, er at noen relativt få norske familier i nålevende generasjoner får eksklusiv 
råderett over deler av norsk natur som burde komme langt flere til gode – ikke minst når vi tenker på våre 
etterkommere. Deres dom over den utvikling som her kort er beskrevet, kan og bør bli hard.»

Georg Fredrik Rieber-Mohn, Aftenposten 18. februar 2018
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• Reguleringsplanen initieres av private 
forslagsstillere
• Det er dermed utbyggingsinteresser som legger 

premissene for beslutningene
• Kommuneplanens arealdel svekkes som 

styringsinstrument

• Forslagsstiller skal kartlegge konsekvensene
• Konsekvensutredninger med svak kvalitet
• Manglende objektivitet

• Kontroll skjer gjennom innsigelse og klage
• Innsigelsesinstituttet har blitt svekket i takt med 

et sterkere kommunalt selvstyre
• Begrenset mulighet til å nå gjennom med klage

• Konklusjon: 
• Store svakheter i dagens regelverk når det 

gjelder helhetlig planlegging, kunnskapsbasert 
forvaltning og velfungerende 
kontrollmekanismer.

FOTO: RAGNAR LURÅS / NRK
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• Hva er arealnøytralitet?
• «Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede 

utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og 
stanse arealforbruket.»

• «Økt gjenbruk og fortetting av arealer som 
allerede er utsatt for menneskelige inngrep»
• «Arealnøytralitet betyr at en ikke skal bygge på 

mark som ikke har vært utbygd tidligere»
• «Arealnøytralitet betyr netto null tap av 

naturareal»

• Arealnøytralitet er inntil videre et frivillig, 
politisk mål.

• Bør konkretiseres før det legger føringer for 
kommunale beslutninger.

Ligger løsningen i at kommunene blir arealnøytrale?Del 3



• Hva er et arealregnskap? 
• «En oversikt over viktige naturressurser.»
• «Et arealregnskap er et verktøy som kan gjøre det tydeligere for 

kommunene hvor mye arealer de legger opp til at skal utbygges 
i årene fremover, samt skape en bevissthet om hvor mye 
dyrkbar jord eller områder med naturmangfold som blir borte.»

• «Et arealregnskap klargjør hva som fins av tilgjengelige 
utviklingsmuligheter i planavklarte områder»

• Et krav om arealregnskap bør integreres i lovgivningen.

• Dette kan bidra til at:
• Arealene legger premissene for beslutninger om ny 

arealbruk. 
• Vi går fra LNF-regimet til en mer kunnskapsbasert 

arealforvaltning.
• En mer helhetlig arealforvaltning. 
• Natur- og klimahensyn ses i sammenheng
• Ny utbygging gjennomføres mer effektivt.

Ligger løsningen i et krav om arealregnskap? Del 3



• Statsforvalteren i Nordland har allerede stilt krav om arealregnskap:

Ligger løsningen i et krav om arealregnskap? Del 3

Statsforvalteren forventer derfor 

at slikt regnskap foreligger når 

kommunene fremmer slike planer, 

og at dette er tilstrekkelig nok til 

at ny arealbruk kan forsvares.


