Folkevalgtopplæring – detaljreguleringsplaner
1. Innledning/Bakgrunn:
•

Detaljreguleringsplanens plass i det norske plansystemet

•

Detaljreguleringsplanens forhold til kommunens
overordnede planer

2. Detaljreguleringsplaner
•

Hensikt og virkning (pbl §§12-1, 12-3 samt 12-4)

•

Prosessen (pbl §§12-8 til 12-13 samt 12-15)

•

Aktører og roller (pbl §1-1, jf. § 5-1, §5-4, §§12-8, 12-12 samt 4-1
og 4-2)

1
Innledning/Bakgrunn
• Detaljreguleringsplanens plass i det norske plansystemet
• Detaljreguleringsplanens forhold til kommunens overordnede planer

Detaljreguleringsplaner: Innledning/Bakgrunn
Det norske plansystemet – detaljreguleringsplanens plass
: i et nasjonalt perspektiv

: i et kommunalt perspektiv

Detaljreguleringsplaner: Innledning/Bakgrunn
Kommunens overordnede planverk – detaljreguleringsplanens plass
«Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt
områderegulering…
Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende
områdereguleringer» (pbl §12-3)

 De gjeldende planene har ulikheter knyttet til
forhold som f.eks:
• Minste tomtestørrelse
• Krav til uteoppholdsareal og areal til lek
• Kulturminner og kulturmiljø
Gjeldende kommuneplaner for Nedre Eiker 2015-2026 (vedtatt 07. 10. 2015), Drammen 2014-2025
(vedtatt 5.10.2015) og Svelvik 2015-2027 (vedtatt 07.09.2015)

2
Detaljreguleringsplan
• Hensikt og virkning
• Prosessen
• Aktører og roller

«Det primære formålet med en detaljregulering er å
legge til rette for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak,
vern og sikring av verdier»

fra departementets Reguleringsplanveileder

(Detalj)reguleringsplaner: hensikt og virkning
 En reguleringsplan med tilhørende bestemmelser angir bruk, vern og utforming av
arealer og fysiske omgivelser, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.
§12-5
§12-6
§12-7

Gir rammer for hvilke formål/hva slags bruk som kan reguleres
Gir rammer for bruk av hensynssoner
Gir rammer for bestemmelser

 En reguleringsplan avveier ulike hensyn, avklarer eventuelle målkonflikter, klargjør
arealer for utbygging og sikrer vern/bevaring.
 Reguleringsplanen vedtas av kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan gir kommunen
hjemmel til ekspropriasjon for å gjennomføre planen innen 10 år etter vedtak, jf. planog bygningsloven § 16-2.
 Dersom et bygge- og anleggstiltak hjemlet i privat reguleringsforslag ikke er satt i gang
senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen påse at planen i nødvendig
grad er oppdatert. Dette må skje før avgjørelse av byggesøknad for nye
utbyggingsområder etter planen, jf. pbl. § 12-4.

Ill. Reguleringsplanens bestanddeler (det
som blir en del av planregisteret):
plankart, planbestemmelser,
planbeskrivelse

(Detalj)reguleringsplaner: arbeidsprosessen
Ill fra Reguleringsplanveilederen.
Mørkegrønne bokser
Lysegrønne bokser
Gul boks

formelle prosesskrav
arbeidstrinnene
samarbeid, medvirkning
og informasjon

Våre råd og forklaringer finnes her:
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/a
realplan-kart-seksjoneringoppmaaling/reguleringsplan/

Detaljreguleringsplaner: formell prosess
Krav og tidsfrister (pbl §12-8 til §12-13 og §12-15 + forskrift om saksbehandling)
Når planarbeidet igangsettes skal det avholdes oppstartsmøte, Kommunen kan beslutte at
planinitiativet skal stoppes. Dette skal gjøres så tidlig som mulig i oppstartfasen, og senest like
etter oppstartsmøtet. Forslagsstiller skal varsles, og kan kreve avgjørelsen fremmet for
kommunestyret.
DIALOG OM UTREDNINGER OG PLANLØSNINGER
• Etter at planforslag er mottatt, skal kommunen snarest og senest innen tolv uker eller en
annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes for offentlig
høring, jf. pbl. § 12-11. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal
forslagsstiller innen tre uker underrettes ved brev.

• Kommunestyret skal treffe vedtak om detaljreguleringen senest tolv uker etter at
planforslaget er ferdigbehandlet, jf. pbl. § 12-12.

Høring

• Minstefrist for høringsperiode er på 6 uker, og en anbefaling om vedtak bør være
ferdigbehandlet innen 12 uker etter avsluttet høring, jf. pbl. § 12-10.

1. gangsbehandling

2. gangsbehandling

(Detalj)reguleringsplaner: aktører og roller
Kommunen
• Kommunestyret som planmyndighet
• Planutvalg (Hovedutvalg for tekniske tjenester for detaljreguleringsplaner)
• Administrasjonen (rådmann, leder(e) med delegert fagmyndighet, saksbehandler)
•
•

Forslagsstillere/utbyggere og grunneiere
Fagkyndig plankonsulent, jfr. kravet i plan- og bygningsloven § 12-3 siste ledd

•
•

Regionale myndigheter
Statlige fagmyndigheter

INNSIGELSE

•
•

Naboer
Allmennheten, interesseorganisasjoner mv.

MEDVIRKNING

(Detalj)reguleringsplaner: roller/aktører
Medvirkning
Medvirkning er som allment prinsipp forankret i formålsparagrafen i plan- og
bygningsloven § 1-1, jf. § 5-1. Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for
medvirkning, og kommunen skal påse at dette er oppfylt. Kommunen har et særskilt
ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. I tillegg er
prosessreglene for reguleringsplanleggingen i plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-12 samt
4-1 og 4-2 viktige medvirkningsbestemmelser.
§§ 12-8, 12-12 (4-1 og 4-2 tilsvarende krav for planprogram)
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles… Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre
en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.
Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til
planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp…
Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert,
og hvilken betydning disse er tillagt…
Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i
planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde
opplysninger om klageadgangen og frist for klage.
Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom
elektroniske medier.

(Detalj)reguleringsplaner: roller/aktører
Innsigelse
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-4 kan berørt statlig og regionalt organ,
andre kommuner og Sametinget fremme innsigelse til kommunale planforslag.
Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe endelig og rettslig bindende
planvedtak overføres fra kommunen til departementet om ikke innsigelsen lar
seg løse på lokalt nivå eller gjennom mekling hos fylkesmannen.
§5-4
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål
som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende
organs saksområde.
Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens
innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.
Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller
næringsutøvelse.
Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional
planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.
Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høringen av planforslaget. Innsigelse skal
begrunnes. Innsigelse fra statlig og regionalt organ skal være begrunnet i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og
retningslinjer.

(Detalj)reguleringsplaner: oppsummering
Viktige prinsipper
! En forutsetning for private
reguleringsplanforslag

! En forutsetning for private
reguleringsplanforslag

«En vedtatt reguleringsplan er en politisk beslutning der
kommunestyret avveier ulike hensyn og interesser.»
«En effektiv reguleringsplanprosess skal involvere de som blir
berørt på en relevant måte, og gi et helhetlig grunnlag for
kommunestyrets vedtak i plansaken.»

fra departementets Reguleringsplanveileder
https://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/r
eguleringsplanveileder_sept_2018.pdf

