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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten redegjør for funn og vurderinger i Rambøll og Henning Larsens oppdrag for 
Viken fylkeskommune om å vurdere gjeldende regionale planer på areal- og transportområdet.  
 
Vurderingen går spesielt inn på virkemidlene i planene, med hensikt om å skaffe kunnskap som 
kan brukes i Viken fylkeskommunes arbeid med ny regional plan for areal og mobilitet. Oppdraget 
skal med utgangspunkt i gjeldende planer gi et grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler, innenfor 
plan- og bygningslovens rammer, som bør benyttes og hvordan de bør utformes i planene som er 
under utarbeidelse. Virkemidlene er i hovedsak planbestemmelser, planretningslinjer og punkter i 
handlingsplaner/-program.  
 
I oppdraget har det blitt vurdert virkemidler knyttet til areal- og transport i fem regionale planer: 

- Regional plan for areal og transport Buskerud 
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
- Fylkesplanen for Østfold (Østfold frem mot 2050) 
- Regional plan for areal og transport Buskerudbyen 
- Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 

Videre har det blitt undersøkt hvordan de regionale planene har hatt effekt på kommuneplaner i ni 
kommuner. Dette har blitt gjort som et skrivebordstudie/dokumentgjennomgang kombinert med 
at syv av kommunene har blitt intervjuet om effektene av de regionale planenes virkemidler på 
kommuneplanene, samt på planlegging og utvikling i kommunene.  
 
I oppdraget finner vi at de regionale planene har hatt betydelig effekt på kommuneplanene. 
Bestemmelser og sentrale retningslinjer følges i hovedsak opp. Det er noen unntak der 
retningslinjene ikke synes å passe enkeltkommuner. En del av retningslinjene fanges imidlertid 
ikke opp i kommunene. Dette synes å gjelde de planene der det er et stort antall retningslinjer og 
manglende mulighet for systematisk oppfølging lokalt.  
 
Fylkesplanen i Østfold inneholder planbestemmelser for henholdsvis handel og næring, og 
retningslinjer for blant annet langsiktig grense for utbygging, senterstruktur og spredt utbygging. 
Planens føringer og tilhørende prosesser trekkes fram i intervjuene som et vesentlig skifte av 
fokus og av vesentlig betydning for arealutviklingen i kommunene. En ulempe ved planen er at 
den inneholder et stort antall retningslinjer. Flere av retningslinjene er ukjente for flere av 
kommunene. En annen viktig ulempe er at arealpotten i begrenset grad er fordelt mellom 
kommunene, og derfor er vanskelig å følge opp lokalt.  
 
I Oslo og Akershus har bestemmelsene for handel og retningslinjene for prioriterte 
utviklingsområder og vurdering av arealer som ikke er igangsatt hatt stor betydning på 
kommuneplanene. Planen med tilhørende prosesser trekkes fram i de fleste intervjuene som et 
vesentlig skifte av fokus og av stor betydning for arealutviklingen i kommunene. Sosial og 
økonomisk bærekraft og føringer for områder utenom senterstruktur er i liten grad omtalt i 
planen. 
 
I Buskerud er det stor variasjon i hvilken grad de konkrete retningslinjene i de regionale planene 
har påvirket plangrep og planbestemmelsene i kommuneplanene. Derimot synes alle 
kommuneplanene på ulike måter å være påvirket av retningen som de regionale planene har gitt. 
Senterstrukturene som er definert i både Regional plan for areal og transport i Buskerud og 
Regional plan for areal og transport i Buskerudbyen utfordres på ulike måter av kommunene. 
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Sosial og økonomisk bærekraft og føringer for områder utenom senterstruktur er i liten grad 
omtalt i planene. 
 
Samlet er vår vurdering at handlingsrommet nedfelt i plan- og bygningsloven for regionale planer 
benyttes på en god måte. I dette ligger at behovet for tydelige føringer er balansert mot 
fleksibilitet for planlegging i kommunene. Rapporten gir imidlertid anbefalinger om tydeligere 
veiledning og kriterier for eventuelle avvik fra føringer i regionalplanene, og tydeliggjøring av 
innsigelsesgrunnlag. Videre anbefales at bruken av regionale planbestemmelser kan vurderes 
utvides til også å gjelde ubebygde byggearealer i strid med oppdaterte regionale strategier. Se 
mer om dette i anbefalingskapittelet.  
 
Rapporten avsluttes med anbefalinger for utnyttelse av handlingsrommet som ligger i regional 
plans virkemidler. Dette gjøres først gjennom noen generelle anbefalinger knyttet til bruk av 
planbestemmelse, retningslinjer og handlingsprogram. Deretter følger mer konkrete anbefalinger 
knyttet til virkemidler for å ivareta miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  
 
Foreliggende regionale føringer for senterstruktur, langsiktige/grønne grenser, samt revurdering 
av avsatte byggearealer i strid med arealstrategier har klare fordeler i et areal- og 
transportperspektiv, og miljømessig bærekraft. Samtidig inneholder planene i liten grad 
virkemidler knyttet til sosial og økonomisk bærekraft. Vi foreslår derfor at det gis føringer til 
kommunene om å dokumentere vekstbehovet og geografiske satsningsområder utenfor 
kommunesenteret, samt at det stilles konkrete kriterier til dokumentasjonen. Grepet kan 
kombineres med tydeligere begrensninger og kriterier for å ta i bruk nye/ubebygde arealer for 
utbyggingsformålet, samt at virkemidlene fokuserer på det som har en regional dimensjon. Vi 
mener at dette kan sikre bedre forankring lokalt, samt i større grad sikre alle tre bærekrafts-
elementene. Særlig i mindre og mer perifere kommuner, og kommuner med flere jevnbyrdige 
senterområder kan en større grad av differensiering av senterstrukturen og tydelig veiledning 
være viktig for at føringene faktisk følges opp.  
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2. FORORD 

Denne rapporten er utarbeidet av Henning Larsen og Rambøll Management Consulting på vegne 
av Viken fylkeskommune. Hensikten har vært å vurdere retningslinjer, bestemmelser og 
handlingsprogram i gjeldende regionale planer på areal- og transportområdet, og gi anbefalinger 
til bruken av disse i forbindelse med oppdatering av de regionale planene for areal- og mobilitet.  
 
I oppdraget finner vi at de regionale planene har hatt vesentlig effekt på kommuneplanene både 
gjennom planenes virkemidler og prosess. Vi gir anbefalinger om hvordan virkemidlene i enda 
større grad enn i dag kan ta hensyn til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.  
 
Vi vil takke kommunene som villig har stilt opp i intervjuer, og kommet med sine innspill til, og 
delt sine opplevelser med de regionale planene.  
 
Vi vil takke oppdragsgiver for kommentarer på arbeidsdokumenter og utkast. Vi vil framheve det 
faktum at fylkeskommunen selv har vært opptatt at det undersøkes hva de regionale planene 
faktisk tilfører lokal planlegging og regional utvikling utover statlige planretningslinjer. 
Oppdragsgivers kontakt har vært Finn Ivar Lied. 
 
Hos Henning Larsen og Rambøll er det Ronny Kristiansen, Thorbjørn Faber Geirbo og 
oppdragsleder Ole Johan Kittilsen som har utarbeidet rapporten. Prosjekteier Maren Stanghov 
Thorstensen og Lars Syrstad har henholdsvis bistått innledningsvis i oppdraget og med KS.   
 
Avslutningsvis vil vi på nytt takke oppdragsgiver for oppdraget, og vi håper at rapporten kan 
være et godt bidrag til enda bedre regionale planer i framtida. 
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3. INNLEDNING 

Viken fylkeskommune jobber med grunnlaget for oppdaterte regionale planer for areal- og 
mobilitet. Som del av dette arbeidet har fylkeskommunen bedt om en ekstern vurdering av 
utformingen, innretningen og bruken av virkemidlene i de gjeldende regionale planene på 
området, og hvordan handlingsrommet som plan- og bygningsloven åpner for utnyttes. 
Vurderingen skal gå spesielt inn på virkemidler som planretningslinjer og planbestemmelser. 
Hensikten med arbeidet er å skaffe kunnskap som kan brukes i Viken fylkeskommunes arbeid 
med ny regional plan for areal og mobilitet. 
 
Det tilligger dette oppdraget først og fremst å vurdere det konkrete handlingsrommet i bruk av de 
tre virkemidlene planbestemmelse, retningslinjer og handlingsprogram. Dette tilsier et fokus på 
hvorvidt de er tatt i bruk, hvordan de er utformet og innrettet, og endelig hvordan de faktisk er 
fulgt opp. Det følger av dette at det er lagt mindre vekt på planprosessen som styringsredskap i 
seg selv, for eksempel gjennom å forankre og samordne ulike interesser henimot det felles mål og 
gjennom dette skape engasjement og forpliktelse til målet. Vi ser på virkemidlene slik de kommer 
til uttrykk i de faktiske planene og oppfølging av disse.   
 
Vi vil likevel understreke viktigheten av det prosessuelle perspektivet. De regionale planene som 
best utnytter sitt handlingsrom til å styre påfølgende utvikling, er med all sannsynlighet de som 
kombinerer en bevisst bruk, utforming og oppfølging av konkrete virkemidler, med en dialog- og 
forankringsorientert prosess som inkluderer aktørene som skal gjennomføre planen, slik også 
plan- og bygningsloven foreskriver. 
 
Et moderne planverk skal løse komplekse samfunnsutfordringer og ha et helhetsperspektiv på 
samfunnsutviklingen. I dette ligger at både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal 
hensyntas. Ut fra vurdering av punktene over anbefaler rapporten hvordan virkemiddelbruk kan 
utformes for å oppnå de langsiktige utviklingsmålene (angitt i regional planstrategi/planprogram) 
og formålsbeskrivelsen for de tre regionale planene som er under utarbeidelse. 
 
I neste kapittel (4) omtales metoden som er benyttet i oppdraget. Deretter følger en teoretisk 
drøfting av regional planlegging og handlingsrommet i plan- og bygningsloven (kapittel 5) Videre 
følger en gjennomgang av hvordan de fem planene bruker handlingsrommet, og hvordan 
virkemidlene er utformet og innrettet (kapittel 6). Videre følger en omtale hvordan virkemidlene 
har fungert, spesifikt hvordan de regionale bestemmelsene, retningslinjer og handlingsprogram 
har blitt fulgt opp i kommunale planer (kapittel 7). Deretter følger en oppsummering med 
vurdering av de enkelte regionalplanene og benyttede virkemidler (kapittel 8), før det gis en 
samlet oppsummering / vurdering (kapittel 9). Rapporten avsluttes med en samlet anbefaling for 
hvordan virkemidlene kan innrettes i påfølgende revisjon av regionalplanene (kapittel 0).   
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4. METODE 

Oppdraget er gjennomført som en kombinasjon av dokumentstudium og intervjuer.  

4.1 Dokumentstudiet: Regionalplaner og kommuneplaner 
 
Arbeidet ble påbegynt med en gjennomgang av de regionale planene. Vi har gjennomgått 
bestemmelser, retningslinjer og punkter i handlingsprogram, basert på de mest sentrale temaene 
for oppdraget. Det er i tillegg sett hen til øvrige føringer og til planbeskrivelsen for å gjøre en 
helhetlig vurdering og identifisere systemiske sammenhenger i planen og ev. avveininger av 
målkonflikter.   
 
I vurderingen av planbestemmelser og retningslinjer har vi skilt mellom prosessuelle og materielle 
føringer. Prosessuelle føringer er de som gir føringer for hva som skal behandles i påfølgende 
planlegging, utredning- og dokumentasjonskrav, eller føringer for prosess. De materielle 
føringene gir konkrete føringer for arealbruk og transport.  
 
I gjennomgangen av planen har vi særlig vurdert følgende punkter: 

- Planens formål og tematiske innretting 
- Hvilke virkemidler som er tatt i bruk 
- Om virkemiddelet konkretiserer statlige planretningslinjer 
- Planbestemmelser og -retningslinjers utforming (tydelighet, prioritering, 

innbyrdes sammenheng)  
- Bruk av handlingsprogrammet som virkemiddel 

 
Med utgangspunkt i gjennomgangen av de regionale planene, har vi gått gjennom nyere 
kommuneplaner. Hensikten har vært å få en oversikt over hvordan de regionale planvirkemidlene 
er fulgt opp i kommuneplanene, for deretter å kunne vurdere om/hvordan virkemidlene i 
regionalplanene fungerer etter hensikten. For å få til dette har vi tatt utgangspunkt i sjekklister 
for virkemidlene i de ulike regionale planene. Sjekklistene er strukturert etter de fem hovedtema 
(utbyggingsmønster inkl. bolig, næring, handel, parkering og bærekraft), men tilpasset 
virkemidlene i de tre tidligere og framtidige fylkene.  
 
Det er valgt ut kommuneplaner med utgangspunkt i følgende kriterier: 
- Variasjon med hensyn til størrelse og sentralitet 
- Kommuner med lignende arealpolitiske utfordringer som har samme regionale planverk 
- Kommuner med lignende arealpolitiske utfordringer med ulikt planverk 
 
Videre har vi tatt utgangspunkt i kommuner som enten har vedtatte kommuneplaner (arealdel), 
eller planer som har ligget ute til ettersyn i minst én runde, etter vedtaket av de gjeldende 
fylkesplanene.  
 
De kommunene som er valgt ut er: 

- Nittedal 
- Nesodden 
- Nannestad 
- Hemsedal 
- Lier 
- Kongsberg 
- Moss 
- Skiptvet 
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- Halden  
 
Selv om dette betyr at vi har gått gjennom relativt mange planer er det viktig å påpeke at 
utvalget begrenser hvor mye som kan generaliseres ut ifra oppdraget. Med utgangspunkt i de 
gjennomgåtte kommuneplanene kan vi vurdere hva som (/ikke) har fungert hvor, og hvorfor, og 
utlede anbefalinger fra dette, men det vil naturligvis være andre erfaringer i andre kommuner. 
Utvalget er for lite til å konkludere hvilken av regionalplanene som i størst grad følges opp lokalt.    
 
Det er altså valgt ut tre kommuner per tidligere og framtidig fylke. De dekker også alle de 
regionale planene.   
 
I gjennomgangen har vi vektlagt arealdelenes plankart og bestemmelser, men også sett til 
planbeskrivelsene med oppsummering av mål og strategier, og andre utvalgte relevante 
dokumenter tilhørende kommuneplanene, for eksempel temakart og arealoversikter i egne 
vedlegg. Der kommunedelplaner er viktige for å få en helhetlig oversikt har vi gjennomgått disse. 
Det er altså gjennomgått noen flere planer enn antall kommuner.  
 

4.2 Intervjuer: Kommuneplanleggere 
Med utgangspunkt i dokumentstudien har vi laget en intervjuguide som tar opp aktuelle tema og 
føringer i de ulike fylkene.  
 
Ettersom innholdet i regionalplanene og oppfølgingen i de ulike kommunene varierer har vi laget 
en intervjuguide per kommune. Men denne har samme grove oppbygning for alle fylkene: 

1. Innledning med overordnede viktige tema i regional- og kommuneplanen 
2. Prosess med fylkeskommunen i forbindelse med regional- og kommuneplanen 
3. Eventuelle viktige tema som vi ikke har fanget opp i våre punkter 
4. Aktuelle virkemidler og effekter på kommuneplanene 
5. Annet vi ikke har fanget opp i gjennomgangen over 

 
Vi har intervjuet de medarbeidere eller ledere i kommunene med god kjennskap til gjeldende 
arealdel/aktuelle delplaner. Ca. halvparten av kommunene har stilt med flere medarbeidere, da 
gjerne saksbehandler og leder. Resterende har stilt med saksbehandler for kommuneplanen eller 
leder av avdelingen som har vært ansvarlig for å forberede planen.  
 
Intervjuobjektene har fått tilsendt informasjon om oppdraget og tema for intervjuet på forhånd. 
De som ønsket å få litt mer informasjon for egen forberedelse (spesielt aktuelle tema og 
retningslinjer) har også fått dette. Alle kommunene fikk mulighet til dette, men relativt få hadde 
mye tid til å forberede seg.  
 
De fleste intervjuene har blitt gjennomført i løpet av ca. én time.   
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5. REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING OG 
DENS VIRKEMIDLER 

5.1 Introduksjon  
Det går et klassisk skille innenfor planforskning og -utredning mellom et prosessuelt perspektiv, 
hvor samarbeid, prosesser og dialog vektlegges som grunnlag for planlegging, og et mer 
planorientert perspektiv som vektlegger planen som styringsredskap i seg selv. Regional 
planlegging er i sin natur avhengig av mange aktører for sin gjennomføring og har tradisjonelt 
ikke hatt sterke hierarkiske virkemidler. Den prosessuelle tilnærmingen, hvor nettverksstyring 
framfor hierarkisk styring, og dialog, partnerskap og forankring er vel så viktige som planen har 
derfor stått sterkt i regional planlegging. Her kan styring skje gjennom planlagingen så vel som 
planen, ved at det etableres en felles situasjonsforståelse og forankring mellom ulike aktører om 
hvilke mål som bør legges til grunn, og avtaler om gjennomføring. I et slikt perspektiv vil ikke de 
konkrete planstyringsvirkemidlene i seg selv være like vesentlig, som prosessens evne til å 
etablere felles virkelighetsbilder og forståelser. I et mer planorientert perspektiv vil derimot 
planens mer «hierarkiske» styringsredskaper være vesentlige. 
 
Plan- og bygningsloven angir at den regionale planleggingen har til formål å stimulere fysisk, 
miljømessig, helsemessig, økonomisk, sosial og kulturell utvikling i en region (jf. pbl § 3-4). Dette 
antyder et meget bredt handlingsrom for innhold og temaer i regional planlegging som sådan. Det 
tematiske handlingsrommet for regionale planer er således meget bredt.  
 
Det særskilte med regional planlegging, som også får sitt uttrykk i hvilke virkemidler man etter 
loven har til rådighet, er det at den er forventet å være et retningssettende, samordnende og 
medierende mellomnivå mellom nasjonale sektormyndigheters politikk og lokale 
planmyndigheter1. Den regionale planleggingens eksistensberettigelse ligger i de forhold som må 
styres og som har virkning på tvers av den enkelte kommunes grense, og hvor det samtidig er 
nødvendig å kontekstualisere og konkretisere nasjonale føringer tilpasset det regionale territoriet.  
 
I sin samordnede og koordinerende funksjon er regional planlegging grunnleggende prosessuell, 
hvor det er vesentlig at både statlige sektormyndigheter og kommuner deltar i planleggingen, 
gjennom det departementets lovkommentar karakteriserer som en «bred samarbeidsprosess»2.  
Dette lener den regionale planen mer i retning av en nettverksorientert enn en hierarkisk orientert 
styringspraksis. Det følger derfor av loven at disse aktørene både har rett og plikt til å delta. 
Dette er ansett som vesentlig også for forankring av planens formål og føringer, slik at de blir 
fulgt opp i påfølgende beslutninger i regionen både av de statlige sektormyndighetene og 
kommunene i sin arealplanlegging.  
 
Det er forutsatt at regionale planer og planbestemmelser følger opp de mål og retningslinjer som 
gis fra statlig hold3. Dette gjelder særlig de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging (jf. pbl § 6-1) og statlige planretningslinjer. Statlige planretningslinjer brukes for å 
konkretisere nasjonalt viktige planleggingstema. De skal være tydelig på mål og verdier som skal 
legges til grunn for planleggingen og hvordan ulike interesser og hensyn skal ivaretas og avveies.  
 

 
1 Sandkjær Hanssen, m.fl. (2018): Regional plan. I: Sandkjær Hanssen, G. og Aarsæther, N.: Plan- og bygningsloven – fungerer loven etter 

intensjonene? Universitetsforlaget. 
2 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022): Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven 2008, sist med endringer med 

ikrafttredelse 1. juli. 2021. 
3 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022): Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven 2008, sist med endringer med 

ikrafttredelse 1. juli. 2021.  
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For regionale planer med areal- og transporttemaer er det særlig statlig planretningslinje for 
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging4 (SPR BATP) som er utgangspunktet. Som et 
samordnende og medierende mellomnivå blir det den regionale planleggingens rolle å tilpasse og 
prioritere de nasjonale målene til situasjonen i det aktuelle fylket (eller deler av fylket), med 
utgangspunkt i de behov og muligheter som er aktuelle der.  
 
 

 
 
Som både veileder og innsigelsesmyndighet ovenfor kommunal planlegging står fylkeskommunen 
i en posisjon som fordrer en avveining mellom det å veilede, ta hensyn til lokale forutsetninger og 
skjønn, og gi klare styringssignaler som ivaretar den medierende rollen mellom de nasjonale, 
regionale og lokale interessene. Dette vil være en balansegang som må ivareta fylkeskommunens 
styringslegitimitet i en kontekst kjennetegnet av stor tillit til det lokale selvstyret og den lokale 
planmyndighetens skjønn. En avveining mellom det hierarkisk styrende og det samarbeidende og 
veiledende, spiller derfor en nøkkelrolle i fylkeskommunens oppfølging av regional planlegging 
gjennom veiledning og vurdering av kommunale arealplaner.   
 

5.2 Regional planlegging: Ro uten årer eller en moderne styringspraksis? 
I en kontekst med sterke statlige sektorinteresser på den ene siden og kommunalt selvstyre på 
den annen, har fylkeskommunal planlegging ofte blitt vurdert til å være i en «skvis» mellom 
aktører med relativt «hardere» virkemidler. Dette har medført utsagn hvor fylkeskommunal 
planlegging gjentagende har blitt beskrevet som å «ro uten årer»5.  Selv om den regionale 
planleggingen tradisjonelt har hatt færre hierarkiske styringsvirkemidler, har den samtidig blitt 
brukt som eksempel på nyere styringsformer, hvor styring gjennom nettverk, partnerskap og 
avtaler er mer framtredende, og som det argumenteres for at kan gi bedre gjennomføringskraft 
enn tradisjonell hierarkisk styring6.  
 
Det er ulike synspunkter på hvorvidt den regionale planleggingen har de nødvendige virkemidler 
for å være et reelt samordnende og styrende redskap. Enkelte mener den regionale 
planleggingens styringsvirkemidler bør styrkes7. Dette både med hensyn sanksjonsmuligheter for 
statlige sektormyndigheter som ikke deltar eller følger opp planen, og konkrete juridiske verktøy 

 
4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Kgl.res. av 26.09.2014 
5 Se f.eks.: J. og P. Stava (1985): Regional planlegging - kunsten å ro utan årer. NordREFO. Oslo. 
6 Se bl.a. Higdem, Ulla (2009): Governance og partnerskap i offentlig planlegging og forvaltning i Norge. Kart og plan. Vol. 69. pp. 113-125. 
7 Dette framkommer bl.a. av anbefalingene fra EVAPLAN, se også Holth Fredrik og Winge, Nikolai K. (2016) Styrking av regional plan og regionale 

planers styringsmidler i plan- og bygningsloven – juridisk betenkning. NMBU/KS. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 
De statlige planretningslinjene har til hensikt å oppnå samordning av bolig-, 

areal- og transportplanleggingen og bidra mer effektive planprosesser. 
Retningslinjene fastslår at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fastsettes i regionale planer. Planene bør avklare utbyggingsmønster, 
lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i 
transportsystemet. Planene bør også trekke langsiktige grenser mellom by- 

og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur og 
friluftsområder.  
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tilsvarende den kommunale planleggingen. Også Planlovutvalget foreslo i sin tid at den regionale 
planleggingen burde kunne gi bestemmelser tilsvarende det kommunen kan anvende i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Staten har imidlertid både i lovkommentar og i Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008) argumentert for at 
dette ikke er hensiktsmessig fordi arealretningslinjer på regionalt nivå sjelden blir så presise at 
det er naturlig å bruke dem tilsvarende kommuneplanbestemmelsene. Videre pekes det på at de 
regionale planene like fullt har virkning på kommunal planlegging, gjennom at den gir grunnlag 
for innsigelser. Det er også mer planteoretisk mulig å reflektere over spennet mellom en mer 
hierarkisk planorientert styringspraksis og en mer nettverksbasert prosessorientert 
styringspraksis. Det har vært en økende vektlegging på strategisk planlegging innen 
planforskningen de senere årene hvor det er en økende tendens til å vektlegge «myke» 
virkemidler i form av strategiske tilnærminger framfor regulative «blueprints». Dette er ut fra en 
erkjennelse av at ikke alltid hierarkisk og juridisk styring gir de ønskede resultatene8.   
 
I lys av fylkeskommunens rolle ovenfor kommunene er det også en innsikt at en for hierarkisk 
styring kan utfordre den samarbeidsorienterte tilnærmingen9. Videre at spennet mellom juridiske 
føringer og behovet for lokal tilpasning og fleksibilitet henimot framtidig situasjon er en klassisk 
utfordring all overordnet planlegging står i10. Det er derfor grunn til å advare mot en forhåndsgitt 
normativ vektlegging av det juridiske og hierarkiske som et overlegent styringsvirkemiddel mot 
det mer strategiske og samstyrende. Bruken og innrettingen av de ulike virkemidlene er trolig like 
viktig.  
 

5.3 Planbestemmelser, retningslinjer, handlingsprogram  
Plan- og bygningslovens kapittel 8 angir bestemmelsene for den regionale planleggingen, ut fra 
denne kan vi angi tre hovedvirkemidler i den regionale planen: 
 

 Regional planbestemmelse 
 Mål og retningslinjer 
 Handlingsprogram  

 
I forlengelsen av refleksjonen rundt prosessuelle og planorienterte tilnærminger til planlegging 
kan vi karakterisere planvirkemidlene i et kontinuum mellom «harde» og «myke» virkemidler. 
«Harde» virkemidler knyttes an til et hierarkisk styringsprinsipp hvor planen er det viktigste 
redskapet, mens de «myke» knyttes an til et mer nettverksorientert og strategisk styringsprinsipp 
hvor samarbeid, felles forankring og fokus på gjennomføring er mer framtredende. Regional 
planbestemmelse er en klar representant for førstnevnte, mens de to øvrige virkemidlene lener 
seg mer i en «myk» retning, dog ikke uten mulighet for hierarkisk styring, noe vi kommer tilbake 
til. Dette medfører at det er et relativt spenn i handlingsrommet innenfor de to sistnevnte 
virkemidlene.  
 

5.4 Regional planbestemmelse  
Plan- og bygningslovens § 8-5 angir at fylkeskommunen kan fastsette regional planbestemmelse 
knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale 

 
8 Albrechts, Louis & Alessandro Balducci (2013) Practicing Strategic Planning: In Search of Critical Features to Explain the Strategic Character of 

Plans. I: disP – The Planning Review. Volume 49.  
9 Sandkjær Hanssen, mfl. (2018): Regional plan. I: Sandkjær Hanssen, Gro og Aarsæther, Nils: Plan- og bygningsloven – fungerer loven etter 

intensjonene? Universitetsforlaget. 
10 Jf. for eksempel Kristiansen, R. & Nyseth, T. (2018): Eksperimentell byplanlegging – en ny agenda? I Aarsæther, N. mfl.: Plan- og samfunn – 

system, praksis, teori. Cappelen Damm Akademiske.  
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hensyn og interesser. Det er en mer begrenset form for bestemmelse enn det vi finner i 
kommunal arealplanlegging, men representerer likevel det klareste hierarkiske virkemiddelet 
regional planlegging besitter. 
 
Bestemmelsen kan kun fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år (med mulighet for fem års 
forlengelse) kan nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller 
anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme 
at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter 
loven.  
 
Dette følger av den generelle logikken i plansystemet, hvor de regionale planene forventes 
implementert gjennom kommunal arealplanlegging. Den regionale planbestemmelsen er dermed 
en «sikkerhetsventil» i påvente av at de regionale planretningslinjene nedfelles juridisk i 
kommunal planlegging, fortrinnsvis kommuneplanens arealdel. Den er «negativ» i den forstand at 
den skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med planen11. Den angir altså 
hva som ikke skal gjøres, men kan ikke angi positivt hva som skal gjøres eller sikres.   
 
Erfaringene tilsier at fylkeskommunene i mindre grad har anvendt regional planbestemmelse som 
virkemiddel12. I hvilken grad og hvordan de regionale planene i Viken anvender muligheten for 
regional planbestemmelse er derfor et interessant spørsmål når det gjelder utnyttelsen av 
handlingsrommet den regionale planen gir.  
 

5.5 Mål og retningslinjer 
Kjernen i en regional plan er de mål og retningslinjene den angir for videre areal- og 
transportplanlegging og -bruk. Plan- og bygningsloven angir ikke direkte «mål og retningslinjer» 
som et virkemiddel, men det følger av § 8-2 som sier at regional plan skal legges til grunn for 
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 
Det betyr at det er planens mål og føringer i form av retningslinjer (eventuelt koblet til regionale 
plankart) som skal legges til grunn, blant annet i juridisk bindende kommunale arealplaner.  
 
«Legges til grunn» innebærer at oppfølgende planlegging og beslutninger skal være i tråd med 
planen og det skaper dermed en forpliktelse til å søke å følge opp mål og retningslinjer. Det er 
likevel ikke tale om absolutte forpliktelser av rettslig art13.  Det er derfor ikke et like «hardt» 
virkemiddel som de regionale planbestemmelsene, men fordrer en forankring hos de relevante 
aktørene som skal implementere. Noe som også kommer til uttrykk i lovkommentaren til plan- og 
bygningsloven, hvor departementet understreker behovet for å involvere og forankre regional 
plan hos kommunene.  
 
Det ligger likevel som tidligere nevnt et handlingsrom for en mer hierarkisk styring her ved at den 
regionale planen gir grunnlag for fylkeskommunale innsigelser til påfølgende arealplaner. Det er 
således et spenn i handlingsrommet knyttet til dette virkemiddelet: Konkret utformede regionale 
planretningslinjer som aktivt følges opp av fylkeskommunen med muligheten for innsigelse, kan 
være et klart styrende tilnærmet hierarkisk verktøy14, mens mer uklare eller vage formulerte 
planretningslinjer uten klare definisjoner, trolig begrenser dette handlingsrommet. 

 
11 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022): Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven 2008, sist med endringer med 

ikrafttredelse 1. juli. 2021. 
12 Asplan Viak 2015 
13 Sandkjær Hanssen, mfl (2018): Regional plan. I: Sandkjær Hanssen, Gro og Aarsæther, Nils: Plan- og bygningsloven – fungerer loven etter 

intensjonene? Universitetsforlaget. 
14 Her kan det påpekes at terskelen for innsigelser de siste årene er hevet, og at dersom innsigelsen ikke løses gjennom megling, er det 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet som til syvende og sist avgjør saken.  
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Handlingsrommet utnyttes heller ikke dersom fylkeskommunen ikke tar i bruk 
innsigelsesmuligheten når kommunale planer ikke følger opp planretningslinjene.  
 
Det følger av dette at både innretting av planretningslinjene og oppfølgingen av dem i veiledning 
og innsigelsespraksis er interessant å undersøke når vi skal vurdere hvorvidt de regionale planene 
utnytter handlingsrommet sitt.  
 

5.6 Handlingsprogram  
I henhold til pbl § 8-1 skal det som del av regional plan utarbeides et handlingsprogram for 
gjennomføring av planen. Det skal bidra til å konkretisere forventninger og forpliktelser i 
iverksetting av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet, og behovet 
for rullering av handlingsprogrammet skal vurderes årlig. Programmet bør anslå ressursbehov og 
utpeke ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Ved rullering av 
handlingsprogrammet fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og kommunale aktører om 
gjennomføring15 
 
Handlingsprogrammet er som virkemiddel knyttet både til den strategiske vendingen i planlegging 
(ved at det kobler plan og gjennomføring) og det økende fokus på samstyring, partnerskap og 
avtalebasert styring (ved at det koordinerer og forplikter ulike aktørers gjennomføringsansvar). 
 
Som virkemiddel betraktet tenderer det altså mot det prosessuelle og nettverksorienterte. 
Samtidig kan det følges av både juridiske og økonomiske virkemidler (henholdsvis avtaler og 
bevilgninger). Det er imidlertid i mindre grad enn de to andre virkemidlene et verktøy for å gi 
rammer for arealbruk direkte. Bruk av handlingsprogram er relevant for å sikre relevant 
gjennomføring av det som ikke kan styres gjennom bestemmelser i kommunale arealplaner, og 
for å etablere samarbeidsorienterte praksiser eller bruk av andre styringsinstitutter som for 
eksempel byvekstavtale (og dermed indirekte bidra til å også gi rammer for arealbruk). 
Fylkeskommunens rolle som leverandør av kollektivtransport er også viktig i denne sammenheng, 
noe som impliserer at utnyttelse av handlingsrommet i regional plan også fordrer tverrsektoriell 
samordning internt i fylkeskommunen.  
 
I en gjennomgang av regionale areal- og transportplaner fant Harvold m.fl.16 at en del fylker har 
utfordringer med å følge opp regional plan i handlingsplan og økonomiplan. Fordi 
handlingsprogrammet ideelt identifiserer ressurser og ansvarlig, er det naturlig med en tydelig 
forlengelse og kobling mot økonomiplanen. 
 
Det er ingen begrensninger for hva slags oppfølgingstiltak et handlingsprogram kan inneholde, 
eller hvilke aktører som har ansvar for gjennomføring. Det er derfor interessant å vurdere 
variasjonen i handlingsprogrammenes utforming og innhold, og ikke minst, i lys av Harvold og 
medforfatteres undersøkelse, hvordan det faktisk er fulgt opp og reelt koblet til den regionale 
planens mål og føringer.  
 

5.7 Tidligere utredninger eller evalueringer 
Nedenfor følger en kortfattet oppsummering av tidligere utførte evalueringer relevante for 
oppdraget. 

 
15 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022): Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven 2008, sist med endringer med 

ikrafttredelse 1. juli. 2021. 
16 Harvold, K. m.fl. (2019) Regional bolig-, areal- og transportplanlegging. Status og utviklingsmuligheter. NIBR-rapport 2019:13. 
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5.7.1 EVAPLAN: PBL - Fungerer loven etter intensjonene Kap. 8 Regional plan  
Hansen, Hofstad, Higdem 

Forfatterne peker på følgende utfordringer knyttet til regional plan: 
• Undersøkelser hos plansjefer hos kommunene tilsier at det varierer i hvilken grad 

de regionale planene følges opp eller anses som viktig. Men tema samordnet areal- 
og transportplanlegging anses (i flg. 70 % av plansjefene i kommuner med mer enn 
10 000 innbyggere) som viktig. Tema som i mindre grad følges/anses viktige er for 
eksempel næringsutvikling og vekst mer generelt.   

•           Sterk sektorlogikk i statsforvaltningen.  
• Regionale statlige myndigheter lar seg i liten grad forplikte. 
• Motstridende nasjonale signaler 
• Manglende deltagelse: Aktørene mister da mulighet til innsigelse, men 

fylkeskommunen har i liten grad sanksjoner dersom planene ikke følges opp. 
• Terskelen for innsigelser er hevet / det legges i større grad vekt på kommunalt 

selvstyre.  
• Angående bruk av regional planbestemmelse er fylkespolitikerne forsiktige med å 

bruke dette. De ønsker ikke å velge «for» kommunene. 
 
Med grunnlag i dette anbefaler kapittelet følgende lovendringer: 
• Bindende regionale planer. Som gjelder prinsipper, og ikke detaljert arealbruk. Det 

henvises blant annet til grønn grense.  
•  Sterkere føringer til statlige regionale aktører.  

5.7.2 Evaluering av fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 
På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har Multiconsult og Analyse & Strategi evaluert fylkesplan 
«Østfold mot 2050» som ble vedtatt av fylkestinget i 2009. Evalueringen var en del av grunnlaget 
for rullering av fylkesplan for Østfold som per nå gjelder. 
 
Alle de elleve kommunene mener at fylkesplanen har «noe» eller «stor betydning» for 
kommunenes planlegging. Arealstrategien med retningslinjer trekkes fram som svært 
betydningsfull. Innenfor klima og miljø oppfattes nasjonale forpliktelser og føringer som mer 
styrende enn fylkesplanen.  
 
Alle kommunene svarer også at planen har bidratt til økt forutsigbarhet for kommunenes 
planlegging. De statlige transportetatene mener at fylkesplanen ivaretar deres sektoransvar på en 
god måte. 
 
Et betydelig flertall av kommunene som deltok i undersøkelsen mener at planen i «noen» eller 
«stor grad» bidrar til samordning av offentlig sektor og begrunner dette med at den fungerer som 
felles plattform for all offentlig virksomhet i Østfold. 

5.7.3 Indikatorer for areal og transport i Oslo og Akershus, Måloppnåelse, Oslo 
kommune og Viken fylkeskommune 

I den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, er det i handlingsprogrammet et 
eget punkt om å utarbeide et felles system for måloppnåelse og rapportere på dette (H2). 
Rapportene undersøker om målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-
ATP), vedtatt i desember 2015 nås.  
 
Den første rapporten kom i 2018, og analyserer utviklingen i perioden 2016-2018.  Her 
undersøkes til sammen 44 indikatorer gruppert innenfor syv hovedtemaer, med hovedvekt på 
arealindikatorer. I tillegg rapporteres det på indikatorer for parkering, trafikkutvikling, grønn 
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mobilitet og klima. I 2021 kom rapport for måloppnåelse for året 2019, hvor det rapporteres på et 
utvalg av de samme 44 indikatorene.  
 

5.8 Oppsummerende vurdering og problemstillinger  
Vi har så langt redegjort for noen overordnede kjennetegn ved regional planlegging, og kort 
redegjort for de ulike styringsvirkemidlene som loven angir. Dette synliggjør handlingsrommet for 
den regionale planleggingen. Innenfor disse virkemidlene er handlingsrommet variert, både med 
tanke på hvilke temaer som løftes inn i den regionale planen, den konkrete utforming av 
retningslinjer og i hvordan handlingsprogrammet er utarbeidet og fulgt opp. 
 
Plan- og bygningsloven gir som vist et bredt handlingsrom for hvilke temaer som behandles i den 
regionale planleggingen. Samtidig er den tydelig på at statlige planretningslinjer, i denne 
forbindelse retningslinjen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, skal legges til 
grunn for den regionale planen. Med dette som utgangspunkt er det også interessant å utforske 
om det materielle handlingsrommet i den regionale planleggingen utnyttes gjennom tilpasning, 
konkretisering og prioritering av nasjonale føringer. Følges det opp og gis mer konkret form og 
justeres med utgangspunkt i regionale hensyn og behov, eller legger de regionale planene i stor 
grad seg på en linje i sine føringer som parafraserer prinsippene i de statlige forventningene og 
retningslinjene? I det siste tilfellet blir det dermed et spørsmål om regional plan som sådan blir 
utnyttet som verktøy og i det hele tatt er relevant, eller om man like gjerne kunne klare seg med 
de statlige retningslinjene. Vi taler her om et kontinuum hvor ulike planer, eller retningslinjer 
internt i den enkelte plan, går fra å utfordre intensjonen til de nasjonale føringene, via å 
kontekstualisere (operasjonalisere iht. aktuelle problemstillinger i den aktuelle regionen), til kun å 
direkte innarbeide statlige føringer i regional plan uten kontekstuell tilpasning og prioritering.  
 
For de tre konkrete virkemidlene vi har pekt på er det overordnede spørsmålet selvsagt i hvilken 
grad man i de regionale planene har anvendt de tre virkemidlene, og om anvendelsesgrad synes 
hensiktsmessig med tanke på planens iverksetting. Dette er kanskje særlig et betimelig spørsmål 
når det gjelder de regionale planbestemmelsene. For øvrig er det sentralt å utforske hvordan ulik 
utforming, detaljeringsgrad og konkretisering av virkemidlene får betydning i oppfølgingen av 
planen.  
 
Når det gjelder mål og retningslinjer, som utgjør grunnlag for innsigelser, er det en hypotese at 
det er særlig interessant å se hvor konkret ulike begreper, som for eksempel gangavstand, 
plasskrevende handel eller ulike senterstrukturbegreper er definert, da dette kan ha implikasjoner 
for planen som styringsredskap. Setter strategier og definisjoner klare og tydeligere retninger 
eller overlates dette til kommuneplaner eller reguleringsplaner? Samtidig vil det være en 
avveining mellom å ha en fleksibilitet henimot det uforutsette, og rom for nødvendige tilpasninger 
opp mot behovet for klar og tydelig styring. For stramme og detaljerte regionale føringer kan 
miste legitimitet. Hvilke temaer man utarbeider planretningslinjer for, hvordan de formuleres 
(bør/må, skal/kan) og omfanget av retningslinjer (få og viktige, eller mange og vanskelig å 
sortere, eksempelvis) er sentrale innganger. En hypotese er at det er vesentlig med en bevissthet 
rundt et tydelig skille mellom det som er så vesentlig at det bør føre til innsigelser dersom det 
ikke følges opp, og det som er relevant og viktig, men som ikke har en vesentlighetsgrad som 
tilsier at innsigelse er et relevant virkemiddel, for eksempel fordi det krever særskilte lokale 
tilpasninger. 
 
For handlingsprogrammet er det interessant å se hva slags tematikker som tas opp der, hvordan 
de supplerer bestemmelser og retningslinjer, og hva slags konkrete virkemidler man knytter til 
dem, for eksempel knyttet til forpliktelser for ulike aktører (eksempelvis om det legges opp til en 
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avtalebasert praksis, eller forhold som gir grunnlag for innsigelse om de ikke følges opp). Det er 
også relevant å se om handlingsprogrammet brukes til å etablere systemer for å måle utviklingen 
i regionen, som kan være et relevant verktøy for påfølgende styringsdialog mellom 
fylkeskommunen og øvrige aktører.  
 
Vår hypotese er at bevisst og helhetlig tilnærming til spennet fra samordnende prosesser, 
planbestemmelser, tydelige retningslinjer og bevisst innsigelsespraksis og konkret oppfølging i 
handlingsprogram og avtaler, kan gi et hensiktsmessig grunnlag for den regionale planleggingen 
som styringsvirkemiddel.  
 
 

6. UTNYTTELSE AV HANDLINGSROMMET I FEM REGIONALE 
PLANER 

I dette kapitlet gjennomgår vi virkemidlene i de fem regionale planene med areal- og 
transportplanlegging som tema. Formålet er å gjøre en overordnet vurdering av hvordan disse 
fem planene utnytter handlingsrommet, med utgangspunkt i den teoretiske drøftingen over.   
 
Gjennomgangen er strukturert på følgende måte: 

1. Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
2. Næringslokalisering 
3. Parkering 
4. Bærekraft 
5. Handelslokalisering 

 

6.1 Regional plan for areal og transport Buskerud 
6.1.1 Planens formål og tematikk 
Regional plan for areal og transport i Buskerud ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud i februar 
2018. Planens formål er å utvikle et sterkt og bærekraftig Buskerud hvor det legges til rette for at 
innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder. Det skal legges til rette 
for gode boligområder, arbeidsplasser, tjenester og opplevelser. Følgende er angitt som 
hovedmål: 

 Et sterkt og bærekraftig Buskerud med 
o Byer og tettsteder med gode levekår 
o Reduserte klimagassutslipp 
o Mindre transportbehov 

 
Det er angitt fire innsatsområder: By- og stedsutvikling, arealbruk, transport og arealvern. 
Innsatsområdene har tilhørende delmål.  
 

6.1.2 Overordnet om virkemidlene 
Planen har ingen regionale planbestemmelser, men 62 retningslinjer og et handlingsprogram som 
ble utarbeidet i en egen påfølgende prosess i 2019. Dette har ti oppfølgingspunkter. Virkemidlene 
synes i all hovedsak å være dekkende for mål og innsatsområder, selv om levekårsdimensjonen 
er mindre framtredende enn de øvrige målene. Som vi kommer tilbake til nedenfor, synes også 
virkemidlene å ha sitt særlige tyngdepunkt knyttet til utvikling av angitte byer og tettsteder. 
Områdene utenfor disse gis mindre grad av føringer.  
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6.1.3 Vurdering av virkemidlene 
Konkretisering av statlige planretningslinjer 
Planen følger til dels opp statlig planretningslinje 4.1 som inneholder konkrete føringer om forhold 
som bør fastsettes i regionale planer (utbyggingsmønster, regionale handels- og 
servicefunksjoner, langsiktige grenser m.m.). Disse temaene behandles i planen, men det er 
varierende grad av konkretisering.  
 
Planen har definert en by- og senterstruktur bestående av regionale byer, større tettsteder og 
mindre tettsteder. Retningslinje 4.1.1 angir at byer og tett 
steder skal utvikles etter planens prinsipper for god stedsutvikling. Prinsippene angir bl.a. at 
muligheter for fortetting, transformasjon og effektiv bruk av arealer bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Dette er tilnærmet identisk med ordlyden i SPR BATP nr. 4.3.  
Retningslinje 4.1.2 angir at i byer og tettsteder prioriteres høy arealutnyttelse. Dette er også 
relativt identisk med SPR BATP nr 4.3 (bortsett fra at sistnevnte angir «særlig høy utnyttelse»).  
 
Den regionale kontekstualiseringen består dermed i å ha definert en by- og tettstedsstruktur, som 
er relativt omfattende fra større byer til mindre tettsteder, hvor de aktuelle føringene angitt i SPR 
BATP skal gjelde. En ytterligere utnyttelse av handlingsrommet ville være å differensiere føringer 
internt i by- og tettstedsstrukturen. Her blir imidlertid kommunene i større grad stående alene i 
vurderingen av hva eksempelvis høy arealutnyttelse betyr i hhv. Drammen og Noresund.  
 
Retningslinje 4.4.1 angir at kommunen skal fastsette en langsiktig avgrensning (grønn strek) i 
byer og tettsteder mot dyrket mark og avklare framtidig utbyggingsretning. Det er en avveining 
om en slik langsiktig grense bør defineres i regional plan, eller om den regionale planen bør angi 
noen prinsipper for dette for påfølgende konkretisering og vurdering i kommuneplan. Den 
regionale planen gjør imidlertid heller ikke det siste, og dermed står kommunene overlatt til å 
gjøre en vurdering av dette. Det svekker muligheten til å styre og å knesette noen regionale 
prinsipper. Dette kan potensielt skape uforutsigbarhet for påfølgende kommunal planlegging om 
hva som er akseptabel eller hensiktsmessig avgrensning.  
Planens føringer for handel og næringslokalisering (Kapittel 4.2.1 og 4.2.2) konkretiserer i større 
grad den statlige planretningslinjen, bl.a. ved å angi at handelstilbud over 3 000 m2 BRA skal 
lokaliseres i sentrum av byer og tettsteder iht. by- og tettstedsstrukturen som er angitt.  
 
På transport er det relativt ofte føringer som i stor grad gjenspeiler SPR BATP, med generelle 
føringer som at nye boligområder skal utvikles innenfor eksisterende kollektivstrukturer (selv om 
det under retningslinjer for boliger er spesifisert i gangavstander).  
 
Utforming av retningslinjer  
Planen beskriver at retningslinjene er utformet slik at ordet «skal» er brukt der retningslinjen kan 
brukes som grunnlag for innsigelse. For øvrig er retningslinjene normer og anbefalinger som 
legges til grunn i areal- og transportplanleggingen. Det forventes at alle som utarbeider 
arealplaner legger disse til grunn. Dette er en tydeliggjøring som gir forutsigbarhet og viser hva 
som er mest prioritert. Det er trolig hensiktsmessig i en plan med såpass mange føringer, som 
spenner over en rekke temaer.  
 
Av de 17 retningslinjene som utgjør kjernen av vår analyse er om lag 60 prosent av 
retningslinjene «skal»-retningslinjer. Skal-retningslinjene er, med noen unntak, i all hovedsak 
også materielle føringer hvor det prosessuelle er knyttet til konkrete oppgaver som skal 
gjennomføres i en arealdel (tegne grønn strek, fastsette sentrumsområde for handel mv.). Noen 
retningslinjer har både materielt og prosessuelt innhold. 
 



 

18 

 

De fleste av disse retningslinjene er også tydelige, for eksempel med avstandsdefineringer (4.2.4) 
for boliger, eller terskelgrenser for større handelsetableringer, samt definisjoner på plasskrevende 
handel. For sistnevnte åpnes en viss uklarhet ved at den angir at «hovedtyngden» i etableringen i 
disse områdene skal være plasskrevende. I tillegg til å gi rom for potensiell bransjeutgliding åpner 
det også rom for ulik forståelse av begrepet «hovedtyngde» når dette ikke er angitt.  
 
I føringene knyttet til næringslokalisering er ABC-prinsippet angitt, men det er ikke konkretisert 
hva «mange arbeidsplasser», «mye besøk» eller det motsatte betyr.   Samtidig er føringene for 
lokalisering av handel og næringsvirksomhet klare og tydelige og gir en god retning.  
 
Selv om det i hovedsak er relativt tydelige og konkrete retningslinjer som etablerer en viss 
forutsigbarhet, er det ut fra hvordan retningslinjene er innrettet, forhold som vi vurderer som 
potensielt problematisk med tanke på måloppnåelse. retningslinje 4.1.1. angir at «byer og 
tettsteder utvikles etter prinsipper for god stedsutvikling (…)».  Prinsippene er angitt i kapittel fire 
i planbeskrivelsen. Et av prinsippene er som tidligere nevnt sentrumsnær fortetting og 
transformasjon før nye arealer tas i bruk. Retningslinje 4.1.2 angir at «I byer og tettsteder jf. by- 
og tettstedsstrukturen i kap. 3.3, prioriteres høy arealutnyttelse (…)». Disse henger logisk 
sammen da det er krevende å fortette og transformere framfor feltutbygging uten å ha høy 
arealutnyttelse.  
 
At høy arealutnyttelse ikke er nærmere definert, gir en viss utydelighet. Med tanke på planens 
overordnede formål og mål, bl.a. knyttet til reduserte klimagassutslipp og mindre transportbehov, 
vurderer vi at dette er et relativt sentralt virkemiddel. Disse er imidlertid ikke angitt som en 
«skal»-føring og utgjør dermed i utgangspunktet ikke grunnlag for innsigelse. I selve prinsippene 
for god by- og stedsutvikling angis også at mulighetene for fortetting bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Samtidig angis det at nybygg må tilpasses områdets gitte karakter, 
struktur, skala, byggehøyder og eksisterende bygg. Selv om vi her ikke snakker om den konkrete 
retningslinjen, indikerer det en vektlegging i disfavør av fortetting og høy arealutnyttelse. 
Tilpasning kan bety mye forskjellig, men når den gis sterkere verb enn høy utnyttelse og 
fortetting framfor ekspansjon kan det ha betydning for hva som vektlegges. Retningslinje 4.4.5 
angir også at kulturminner med både lokale, regionale og nasjonale verdier skal ivaretas gjennom 
planleggingen. Det betyr at alle kulturminner angitt med lokal verdi står sterkere enn føring om 
fortetting.  
 
Man kan forstå planen i retning av at dette er forhold som må avveies og balanseres lokalt (dels 
angitt i retningslinje 4.4.1 om dyrka mark). Planen gir imidlertid ingen prinsipper eller 
prioriteringer knyttet til avveiningen mellom vekst gjennom fortetting og vernehensyn i og utenfor 
prioriterte områder. Det ville vært naturlig at en regional plan angir noen prinsipper for dette, 
også siden SPR tar opp temaet.  
 
I denne planen er altså ikke muligheten for regional planbestemmelse benyttet. Føringene for 
handel- og servicelokalisering er såpass tydelig at de ville kunne fungert som en bestemmelse. 
Det er mulig det er gjort en vurdering av at fylket har de styringsverktøyene man trenger 
gjennom innsigelsesinstituttet (føringene er skal-føringer). Det fordrer imidlertid at 
fylkeskommunen har oversikt over hva som ligger i gjeldende kommuneplaner på 
vedtakstidspunkt og at det dermed ikke er nødvendig med «sikkerhetsventilen» i påvente av nye 
kommuneplaner oppdatert i henhold til planen. Det er imidlertid et empirisk spørsmål om dette 
har hatt potensielt negative utslag.      
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Handlingsprogrammet  
Handlingsprogrammet ble utarbeidet og vedtatt i en påfølgende prosess, og ikke som en del av 
selve planprosessen. Dette er ikke helt i henhold til plan- og bygningslovens bokstav, hvor det i 
§8-1 tredje ledd er angitt at «som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et 
handlingsprogram for gjennomføringen av planen». Handlingsprogrammet er et viktig 
gjennomføringsvirkemiddel for forhold som ikke direkte kan forankres juridisk i påfølgende 
kommunal arealplanlegging. Det er også et virkemiddel hvor man kan forplikte de ulike aktørene 
involvert i den regionale planen til oppfølgings- og gjennomføringsoppgaver. Det kan eksempelvis 
være kommunene eller andre statlige aktører som Statens vegvesen eller Bane Nor. Når 
handlingsprogrammet ikke behandles samtidig med planen, så fristiller man mål og strategier fra 
muligheten til en gjensidig forpliktende avtale om oppfølging med andre aktører. Det betyr at man 
kan vedta mål og strategier, som det senere viser seg at ikke er gjennomførbare fordi andre 
aktører ikke ønsker å forpliktes til denne oppfølgingen. Dersom man fullt ut utnytter 
handlingsplanens mulighetsrom, vil dette være en potensiell svakhet ved planen. Men vi har ikke 
funnet at dette er tilfelle for Buskerud-planen. For enkelte punkter i Buskerudby-planen er det 
imidlertid tilfelle.  
 
Det vi imidlertid ser er at de fleste av programmets ti tiltak i stor grad er kjennetegnet av å være 
oppfølging knyttet til kompetanseutvikling eller kunnskapsgrunnlagutarbeidelse, samt at det i stor 
grad er fylkeskommunen og/eller kommunene som står som hovedansvarlige. Øvrige statlige 
aktører er kun involvert i ett tiltak, som omhandler utarbeidelse av en sjekkliste for regional plan, 
og dermed egentlig ikke handler om å mobilisere deres ressurser i konkret utvikling. Her må det 
nok tas i betraktning at det er angitt et eget handlingsprogram på samferdsel, som i større grad 
synes å knytte seg til investeringer og gjennomføring av planens mål. Dog er denne også i all 
hovedsak basert på fylkeskommunens eget ansvarsområde, nemlig kollektivtransport og 
fylkesveier. Det ville trolig vært enklere å se sammenheng og sikre intern samordning om dette 
var knyttet til denne planens handlingsprogram. Ikke minst har man i mindre grad utnyttet 
handlingsrommet til forpliktende oppfølging fra andre statlige aktører.   
 
Handlingsprogrammet har et tiltak som dreier seg om å etablere et program for attraktive steder 
som retter fokus mot sosial bærekraft i by- og stedsutvikling. Blant planene vi har undersøkt er 
denne planen relativt alene om å ha et slikt fokus. Det er for så vidt interessant å notere seg at 
sosial bærekraft ikke synes å være tematisert for områder utenfor byer og tettsteder i et fylke 
med relativt spredt bosetting.  
 

6.2 Regional plan for areal og transport Buskerudbyen  
6.2.1 Planens formål og tematikk 
Regional plan for areal og transport Buskerudbyen ble stadfestet som regional plan i fylkestinget i 
Buskerud i februar 2013. Den springer ut av Buskerudbysamarbeidet, et samarbeid mellom de 
daværende kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, fylkeskommunen, 
fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket. I tillegg var det samarbeid med 
næringsliv og Brakar. Før stadfestelse i fylkestingene, ble også planen godkjent i 
kommunestyrene i partnerkommunene, og gitt tilslutning fra de fire statsetatene.  
 
Den regionale planen er således et produkt av et samarbeids- og partnerskapsbasert arbeid, og er 
planen i vårt datamateriale som mest eksplisitt synliggjør det regionale plannivået som et 
samordnende, koordinerende og samarbeidsorientert plannivå. Dette gjenspeiles også i planens 
virkemiddelbruk, som vi kommer tilbake til.  
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Den regionale planen bygger på en overordnet visjon om at Buskerudbyen skal utvikles til en 
bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse. Den har videre fire 
hovedmål, knyttet til et klimavennlig utbyggingsmønster og transportsystem, et effektivt og 
rasjonelt transportsystem for alle brukere, attraktive byer og tettsteder i alle kommunene, og 
godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål om å samordne felles 
strategier for å møte utfordringer innen areal og transport. 
 
Planen er den eldste gjeldende planen i vårt material, vedtatt også før de nye statlige 
planretningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  

6.2.2 Overordnet om virkemidlene 
Planen har ingen planbestemmelse. Den har imidlertid 21 retningslinjer og et handlingsprogram 
med 37 oppfølgingspunkter fordelt på 12 temaer. 
 
I planbeskrivelse er det angitt strategier og prinsipper for ønsket utvikling, samt et strategisk 
areal- og transportplankart. Kartet inkluderer prinsipielle defineringer av utviklingsområder og 
infrastrukturtiltak.  
 
Retningslinjer og handlingsprogrammet synes i sin helhet å dekke visjon og hovedmål tematisk. 
For dette notatets formål er syv av retningslinjene og tre av handlingsprogrampunktene særlig 
vurdert, men vi har også skjelet til de øvrige delene av planen.  

6.2.3 Vurdering av virkemidlene 
Konkretisering av statlige planretningslinjer 
Planen vurderes ut ifra de da gjeldende retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, som var den mest relevante statlige føringen for regionale forhold. Den 
rikspolitiske retningslinjen ligner i mange henseende SPR BATP, men har også forskjeller.  
 
Planen følger i hovedtrekk de rikspolitiske retningslinjene i sine mål om samordning av 
utbyggings- og transportmønster. Planen definerer prioriterte områder i kart, som skal nærmere 
avgrenses i kommunale planer, bl.a. med utgangspunkt i prinsippskisser for avgrensning i den 
regionale planen. Man har dermed definert og konkretisert den rikspolitiske retningslinjen 
gjennom å prioritere områder for utvikling, i det som kan karakteriseres som et bybånd mellom 
Lier og Kongsberg. I tillegg er det gitt føringer for lokalisering av næring og boliger, med 
utgangspunkt i hhv. ABC-prinsipper og gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og sentrum 
(hvor avstand er prinsipielt definert i planbeskrivelse, P6.2).  
 
I hovedsak synes føringene å komplementere de rikspolitiske retningslinjene, gjennom å forankre 
de i regional kontekst, eller konkretisere de ytterligere (for eksempel ved å angi ytterligere 
kvalitetskrav for gangetilrettelegging i P12.1).  
 
Den rikspolitiske retningslinjen har en rekke føringer knyttet til avveiningen mellom vekst og 
vern, som gjenspeiles i mål og strategier beskrevet i planbeskrivelsen til den regionale planen. 
Det gjenspeiles imidlertid ikke så mye i virkemidlene, særlig ikke retningslinjene. Dette er bl.a. 
knyttet til de rikspolitiske retningslinjenes føring om verdifulle naturområder, friluftsområder, 
kulturmiljøer, landbruksområder, og klare grenser mellom bebygde områder og LNF(R)-områder 
(jf. §§ 3.2, 3.3 i rikspolitiske retningslinjer). I retningslinjene til planen er dette ikke tematisert 
noe særlig, og det er heller ikke angitt noen innspill til avveining mellom vekst og vern, hverken 
innenfor eller utenfor de prioriterte områdene.  
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Planens retningslinjer er likevel til dels stramme i sin prioritering av de prioriterte områdene. For 
eksempel ved at krav om gangavstand til knutepunkt og sentrumsområder ved lokalisering av nye 
boligområder (P6.2) og at fortetting og transformasjon skal søkes gjennomført før nye områder 
tas i bruk (P6.1.). Indirekte kan dette antyde en avveining mellom vekst- og vernehensyn. Det er 
imidlertid ikke eksplisitt gitt. Å prioritere fortetting framfor nye arealer for øvrig er et pek fram 
mot ny formulering i statlig planretningslinje for bolig-, areal- og transportplanlegging  
 
Utforming av retningslinjene 
Utvalget av retningslinjer som vi særlig har vurdert, har varierende innretting og form.  
Det er ikke angitt noen leser-veiledning om vekting av retningslinjene, og hva som ev. utgjør 
innsigelsesgrunnlag. Det er imidlertid mulig å spore en vekting gjennom bruken av de modale 
hjelpeverbene. Det er enkelte «skal»-føringer, men også en god del «skal søke», «vurdere», 
«som hovedregel søkes».  
 
«Skal»-føringene som er vurdert i denne sammenheng, er prosessuelle, og omhandler forhold 
som skal gjennomføres eller dokumenteres i arbeidet med kommuneplanens arealdel. De 
materielle retningslinjene kommer alle med forbehold som at det «skal søkes», «som hovedregel 
skal» mv. En økt forutsigbarhet ville blitt skapt dersom det ble klargjort hva det betyr å “søke å 
gjøre noe”, og når man ev. kan «gi opp» å søke etter det man i hovedsak skal gjøre, og hva som 
er legitime unntak fra «hovedreglene». Planens samarbeidsorienterte opprinnelse kan imidlertid 
ha ligget til grunn for at dette ikke er så entydig i planen. Planen er godt forankret hos alle parter, 
og har mindre preg av å være en «overplan» slik en regional plan som «eies» av fylkeskommunen 
mer alene kan ha preg av. Det er således et empirisk spørsmål om denne forankringen er god 
nok.  
 
Planen har en del materielle føringer og er, dersom den anvendes i henhold til intensjonen, 
relativt stram i retning av å prioritere utvikling i sentrale områder og i tråd med en 
knutepunktbasert politikk. Planen definerer prinsipper for lokalisering av næring og for boliger. 
For næring er det en direkte implementering av ABC-prinsipp, som «skal søkes» (P4).  For 
boligområder er lokaliseringsprinsippet knyttet til gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt 
og sentrumsområder (P6.2) (“skal søkes”). Planbeskrivelsen definerer gang- og sykkelavstand. 
P1.1 angir at kommunene skal gjennomføre nøyaktig avgrensning av prioriterte utviklingsområder 
(prinsipielt avgrenset i kart i planen), med prioriterte soner for hhv. boligvekst, arbeidsplassvekst 
og etablering av sentrumssoner. Kommunene skal selv definere mål for vekst her.  
 
Det er en utfordring ved føringene at det ikke gis en tydelig avveining mellom vekst og vern, og 
prinsipper for dette innenfor eller utenfor de angitte områdene. P6.2s føring om å søke utvikling 
av nye områder i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og sentrumsområder er relativt 
stram, og gir nesten rammene for dette selv. Dersom denne følges bokstavelig, vil trolig det 
meste av utbygging i området skje i og nær de prioriterte områdene. Det framgår også av planen 
at man i konsekvensutredningen av den har forutsatt at 80 prosent av veksten kommer i de 
prioriterte områdene. Det ville trolig vært hensiktsmessig å angi dette eksplisitt som en 
retningslinje når det er forutsatt i vurdering av konsekvensene av planen. Særlig siden 
retningslinjene ikke er entydige «skal»-retningslinjer, og kommunene selv uten videre skal 
definere vekstmålene i de prioriterte områdene.  
 
En del av føringene viser til premisser angitt i planbeskrivelsens strategier og prinsipper, som 
framstår som noe uoversiktlig. Godt utformede retningslinjer bør som regel kunne stå på egne 
ben, for å være enklere å følge opp for kommunale planleggere. Dette kommer bl.a. til uttrykk i 
føringer knyttet til parkering (P13.1) som sier at parkeringsstrategier skal innarbeides i 
kommuneplanen og legges til grunn for utforming av kommunens parkeringspolitikk. Planens 
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strategi for parkering omhandler å etablere en fells mal (men fortsatt tilpasses «behov» i den 
enkelte kommune). Det skal innføres maksnorm for kontor og handel, og vurdere å senke 
minimumskrav for boliger i sentrumsområder og prioriterte soner for boligvekst i prioriterte 
utviklingsområder. Det er også definert at man skal geografisk differensiere handelsnormene. 
Dette kunne godt vært konkret definert i selve retningslinjene for å gjøre oppfølgingsarbeid 
lettere. Selv om det ligger en samordningsintensjon i et felles malverk, og i å angi at det skal 
være maksnormer, er det lite materielle føringer eller implikasjoner av parkeringsstrategi og -
retningslinjer. Det er forståelig at dette kan være krevende å gjøre på regionalt nivå, men det 
burde kunne være et handlingsrom for å konkretisere materielle prinsipper eller lignende, for ulike 
situasjoner.  
 
Planen definerer prinsipper for lokalisering av næring som i hovedsak er direkte implementering 
av ABC-prinsippene. For A-næringene pekes det på konkrete områder, de største 
byene/tettstedene i Buskerudbyen, for B-områdene vises det til kollektivtraseer og C-
virksomheter vises det kun til «næringsområder». Det er imidlertid et eget oppfølgingspunkt i 
handlingsprogrammet på C-områdene. Hva som er «omfattende publikumsservice» eller 
«arbeidsplassintensiv» eller «middels besøksintensitet» vil variere etter regioners geografi og 
forutsetning og kunne vært definert nærmere, uten at det er en vesentlig svakhet ved føringene, 
som må sies å være relativt konkrete og tydelige.  
 
Vi vurderer videre at det er en del av retningslinjene som fint kunne vært i handlingsprogrammet, 
og en del av punktene i handlingsprogrammet som fint kunne vært i retningslinjene. Det er en del 
prosessuelle føringer om hva som skal gjøres i kommuneplanenes arealdel som synes mer å ha 
funksjon som dokumentasjonskrav enn å gi påfølgende materielle konsekvenser. P11.1 angir at 
viktige forbindelsesårer for sykkeltrafikk skal være kartfestet i kommuneplanen, gjerne ved bruk 
av temakart. Dette er et rent dokumentasjonskrav. Det er tilsvarende føring for å kartlegge 
hovedtraséer for kollektivtransport i kommuneplanens arealdel, og å beskrive aktuelle 
framkommelighetstiltak. Siden disse framkommelighetstiltakene etter stor sannsynlighet er 
knyttet til daværende riks- og fylkesveinettet og kommuneplanens arealdel neppe har verktøyene 
for å håndtere de, synes dette som en føring som heller burde vært et oppfølgingspunkt i 
handlingsprogrammet, hvor kollektiv- og veieier også deltar aktivt. Handlingsprogrammet har på 
sin side flere punkter om oppfølging i kommuneplanens arealdel, som er mer naturlig å knytte 
retningslinjer til. Vårt hovedpoeng her er at kommuneplanleggerne bør finne de relevante 
føringene som skal angis i arealdelen samlet i en regional plans retningslinjer. Det vil lette 
gjennomføringen.  
 
Planens retningslinjer er i all hovedsak rettet mot overordnet arealstruktur og transportsystem. I 
lys av visjon- og mål, kan det bemerkes at retningslinjene knyttet til attraktiv by- og 
tettstedsutvikling er relativt formalistiske. Det er prosessuelle føringer om å definere kvalitetskrav 
i arealdelen (P2.1) og lage sentrumsplaner med egne kvalitetskriterier (P2.2). Dette kan muligens 
forsvares ut fra en tanke om at kvalitetsføringer ikke nødvendigvis trenger et interkommunalt 
blikk. En kunne imidlertid sett for seg at man drøftet de ulike utviklingsområdenes rolle og 
funksjon i en regional sammenheng, opp mot hverandre i større grad enn denne planen har gjort, 
og også med det sett på implikasjoner for attraktivitet. Foruten å definere hva som skal ha A-
næringen, er dette i liten grad tematisert i planens retningslinjer.  Den sosiale 
bærekraftdimensjonen ved areal- og transportutviklingen er generelt fraværende i planen. 
 
Det er ingen egne føringer på handelslokalisering i planen.  Det vises her til en oppfølging 
gjennom revisjon av fylkesplan for dette temaet. Det er forståelig dersom en slik planrevisjon var 
på trappene, men handel er et svært sentralt tema også i denne delregionen og gode strategier 
for dette vil vært av sterk betydning for måloppnåelse.  
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Handlingsprogrammet  
Det er et relativt omfangsrikt handlingsprogram til denne planen. På arealsiden er det en blanding 
av oppfølgingstiltak som skal inn i arealdelene, kompetansehevende tiltak og nye 
utredningsprosjekter. Utarbeidelse av boligutviklingsprogram i kommunene, sentrumsplaner og 
strategier for gjennomføring står sentralt. Kommunene står for det meste sentralt i oppfølgingen 
her, noe som er logisk med tanke på at de er arealplanmyndighet.   
 
Planen har imidlertid et svært omfattende sett av tiltak på transportside, hvor det gis 
oppfølgingsansvar også til statlige aktører og fylkeskommunen. Dette handlingsprogrammet er 
etter vår vurdering det handlingsprogrammet som i størst grad utnyttes som verktøy for 
forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, og på en god måte integrerer den 
«tunge» transportdelen.  
 
Regional plan for Buskerudbyen er utarbeidet i partnerskapssamarbeid med et imponerende 
koordinerings- og forankringsarbeid med aktiv tilslutning av alle parter, noe som bl.a. viser seg 
gjennom den gode utnyttelsen av handlingsprogrammet som verktøy. Dette er etter vårt skjønn 
et eksempel til etterlevelse. Fra intervjuene går det derimot fram at arealrelaterte punktene i liten 
grad har blitt fulgt opp, og at dette antagelig henger sammen med at Buskerudby-sekretariatet 
har måttet omdisponere ressurser til transportrelaterte oppgaver.    
 

6.3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
6.3.1 Planens formål og tematikk 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er en felles plan for fylkene Oslo og 
Akershus. Planarbeidet ble initiert etter at Stortinget i 2008 påla fylkene å utarbeide en felles, 
regional plan. Planen ble vedtatt i bystyret i Oslo kommune og fylkestinget i Akershus, i desember 
2015.  
 
Planen har tre overordnede mål: 

 Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 
 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en 

flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur 
 Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen 

sammen, til resten av landet og utlandet. Transportsystemet skal være 
effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov 
for biltransport.  
 

Planen har videre fem overordnede strategier, seks arealstrategier og fem transportstrategier.  
Planperioden går fram til 2030, med perspektiv mot 2050.  

6.3.2 Overordnet om virkemidlene 
Planen har et strategisk areal- og transportkart, nitten retningslinjer og et handlingsprogram med 
ni oppfølgingspunkter. Retningslinjene er sortert til hhv. areal- og transportstrategiene, hvor de 
første tolv retningslinjene er knyttet til arealstrategi, mens de seks påfølgende er knyttet til 
transportstrategien. Planen har ingen egen regional planbestemmelse.  
 
Planens virkemidler har et relativt stramt tematisk fokus på utbyggingsmønster, lokalisering og 
transport og gjenspeiler i den forstand de overordnede målene. Dog kommer dette noe an på 
hvordan man vurderer begreper som «konkurransedyktig» og «bærekraftig» i denne 
sammenheng. Planen har eksempelvis lite fokus på sosial bærekraft.  
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I henhold til avgrensningene angitt i kapittel 3.1 er hovedfokuset i gjennomgangen på syv av 
nitten retningslinjer.  
 

6.3.3 Vurdering av virkemidlene 
Forhold til statlig planretningslinje 
Det strategiske kartet (s. 17) for regional areal- og transportstruktur, kombinert med 
retningslinjene som angir føringer for næringslokalisering, forholdet mellom vekst og 
vernehensyn, og kanalisering av veksten i regionen, gir en regional forankring og 
operasjonalisering av den statlige planretningslinjen.  
 
Det strategiske areal- og transportkartet gir en relativt finmasket kategorisering av ulike 
arealkategorier, og videreutvikling av kollektivsystemet. Kombinert med relativt tydelige føringer 
for vekstdimensjonering, prioriterte områder og prinsipper for avveininger mellom vekst og 
vernehensyn, har planen dermed tatt et langt steg i å konkretisere og operasjonalisere hva de 
statlige føringene betyr i denne sammenheng. Den regionale planen har imidlertid i mindre grad 
klare føringer for etablering av handel. Det må trolig sees i sammenheng med Akershus’ 
påfølgende regionale plan for handel. 
 
Som flere av de øvrige planene er det heller ikke trukket langsiktige grenser mellom 
utbyggingsområder og landbruks- natur og friluftsområder i selve planen. Det blir kommunenes 
oppgave å trekke grensene, men planen gir utfyllende kriterier for hvordan det skal gjøres. Denne 
planen er en av de som går lengst i å gi konkrete prinsipper for å avveie målkonflikter mellom 
vekst og vernehensyn, og bidrar dermed med å utfylle de statlige planretningslinjene også på 
dette punktet.   
 
Retningslinjenes utforming 
Retningslinjene er samlet i eget kapittel i planen, men er også vist i gjennomgangen av de ulike 
areal- og transportstrategiene. Der retningslinjene er knyttet til prinsipper eller 
begrepsavklaringer, er dette vist i sammenheng med retningslinjene. Det gjør planen relativt 
enkel og oversiktlig, hvor det framgår klart hva man må forholde seg til i oppfølgende 
planlegging.  
 
De vurderte retningslinjene er gjennomgående formulert som «forventninger», eksempelvis «det 
forventes at kommune (…)» Et par steder brukes «skal» framfor forvente. Vi får imidlertid ikke 
inntrykk av at dette utgjør en forskjell i meningsinnhold. 
 
Det er relativt få retningslinjer ift. en del av de andre planene, og det er også angitt at man har 
prioritert det som er viktigst. Kun tre av de syv utvalgte retningslinjene er rent materielle 
føringer. Flere av de øvrige prosessuelle føringene har imidlertid relativt tydelige forventninger 
knyttet til det «materielle», slik at de må sees som hybridføringer. Det gjelder for eksempel R8 
om langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder, hvor det angis at det er i arealdelen 
dette skal gjennomføres. Samtidig gis det tydelige materielle føringer om at utbyggingshensyn 
skal vektlegges sterkere enn vern innenfor prioriterte områder. Det er også gitt kriterier for når 
det skal skje..  Øvrige eksempler er føringer om å utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for vekst 
(R2) som må sees i tett sammenheng med en materiell føring om å tilrettelegge for 80 eller 90 
prosent av veksten innenfor prioriterte vekstområder (R3).  
Videre er retningslinjene tydelige i form av å suppleres med klare begrepsdefinisjoner, for 
eksempel når det gjelder «høy utnyttelse» og «gangavstand».  
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De prosessuelle føringene gir rom for kommunalt skjønn, selv om de samtidig er knyttet til 
relativt stramme materielle forventninger. Eksempler på dette er i avgrensning av grønne 
grenser, prioriterte vekstområder eller dimensjoneringsgrunnlag.  Flere kommuner må 
eksempelvis kanalisere 80 prosent av veksten sin til kun ett sted i kommunen. Enkelte 
prosessuelle føringer er dokumentasjonskrav som handler om at man skal dokumentere og 
begrunne de lokale valgene. Selv om det åpnes for kommunalt handlingsrom og skjønn, framstår 
planen samlet som relativt stram i sin styring av overordnet utbyggingsmønster i kommunene, 
hvor det også forventes å se framgangsmåte og begrunnelse for de lokale kravene. Det siste 
sikrer dog ivaretagelsen av begrunnede valg og faglig akseptable metoder.   
 
R15 om samordnet parkeringspolitikk er et unntak fra denne tydelige «stramheten», i det den 
angir at «det forventes at kommunen utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan». Dette blir en sirkelreferanse, uten umiddelbart meningsinnhold da det nettopp er 
R15 som er føringen. Riktignok finner vi noen forventninger til «lav» parkeringsdekning i 
prinsippene for R10 (rett virksomhet på rett sted) og de regionale næringsområdene (R11). For 
boliger er det imidlertid ingen slike henvisninger. Innholdet i retningslinjen har ingen direkte 
sammenheng med retningslinjens tittel «samordnet parkeringspolitikk». Her er flere av de andre 
planene noe tydeligere, selv om det generelt ser ut til å være krevende med materielle regionale 
føringer på parkeringspolitikk. I funksjonelle regioner skulle det være særlig viktig å definere 
materielle regionale føringer for parkeringspolitikk for å sikre samordning og unngå «race to the 
bottom»-effekter der kommunene konkurrerer på for eksempel handelsetablering gjennom lite 
restriktive parkeringsføringer.  
 
Som nevnt tidligere har ikke planen egne føringer på handel utover de generelle prinsippene for 
lokalisering av næringsvirksomhet. Dette må trolig sees i sammenheng med Akershus’ påfølgende 
plan for handel, service og senterstruktur. Planen konkretiserer, i større grad enn flere andre, 
konkrete geografiske områder i det man kartfester (prinsipielt) og gir føringer for eksempelvis 
regionale næringsområder, definerer et bybånd og generelt har en noe mer finmasket 
kategorisering.  
 
Regional plan for Oslo og Akershus har den strammeste styringen av arealutvikling og vekst. Den 
har en tydelig prioritering av områdene, noe som gir grunnlag for å stille spørsmål ved om planen 
i for liten grad tar opp regionale spørsmål for ikke-prioriterte områder. De ikke-prioriterte område 
har betydelig geografisk utstrekning. Planens føringer handler om at vern går foran vekst i disse 
områdene, og at deres tilførsel av boliger kun skal ha til hensikt å opprettholde gode bomiljøer 
disse stedene. 
 
Den stramme styringen gjennom 80/20-prinsippet for vekstfordeling mellom prioriterte og ikke-
prioriterte områder fordrer også en ganske tydelig oppfølging av planen. Det er lett å identifisere 
utvikling som skjer på tvers av planens føringer, når det er gitt hvilke steder som skal ha en 
presist angitt del av veksten. Særlig gjelder dette for de litt mer perifere kommunene, som kun 
har ett prioritert område. Dersom såpass klare og tydelige føringer ikke følges opp i praksis, 
mister planen fort sin legitimitet.  
 
Uten at vi skal gå langt inn i de faglige vurderingene, er det også et spørsmål om planen 
begrunner og argumenterer godt nok for en såpass stram føring for de mest perifere kommunene. 
Det kan eksemplifiseres med Aurskog-Høland og Hurdal kommune, som i denne sammenheng er 
relativt perifere, men geografisk omfangsrike kommuner, hvor 80 prosent av veksten skal 
kanaliseres til kun hhv. Bjørkelangen og Hurdal tettsted. Å vise at dette er nødvendig for 
måloppnåelse er viktig for planens legitimitet.  
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Den regionale planen for Oslo og Akershus har etter vårt skjønn klare, tydelige og logisk 
oppbygde retningslinjer, med klare, faglig-rasjonelle begrunnelser. I spennet mellom hierarkisk 
styring og mer veiledende/samarbeidsorientert praksis, tenderer den definitivt mot førstnevnte, 
og det er interessant å vurdere empirisk om dette har implikasjoner for planens legitimitet, 
kanskje særlig i fylkenes periferi, jf. den teoretiske drøftingen rundt dette i kapittel 2.  
 
Planen har ikke benyttet regional planbestemmelse som virkemiddel. Retningslinje nummer 5 
kunne fungert som en regional planbestemmelse da den angir at man skal vurdere å ta ut 
uregulerte områder avsatt til framtidig bebyggelse i kommuneplan som ikke er i tråd med den 
regionale planen (jf. også RP ATP BB), ved revisjon av kommuneplanen.  Som ved regional plan 
for areal og transport i Buskerud, er det et spørsmål om det i praksis har vært en utfordring for 
realisering av planen eller ikke. Igjen er det også et spørsmål om avveining av grad av hierarkisk 
styring, som drøftet i forrige avsnitt. Det er samtidig krevende å formulere denne som en 
retningslinje da hva som er i tråd med planen også avhenger av kommunenes definering av 
grønne grenser, og avgrensningen av de prioriterte vekstområdene.  
 
At planen har relativt få retningslinjer, kan være en fordel. Når disse er veldig tydelige og angir 
klare og relativt stramme føringer, kan det være et spørsmål om planen også burde tematisere 
forhold som sosial bærekraft og kvalitet i større grad enn den gjør. Dette særlig i lys av det 
overordnede mål om konkurransedyktighet og bærekraft. Riktignok gir retningslinjene en 
avveining mellom de overordnede vekst- og vernehensynene. Samtidig skapes en sterk 
vekstorientering på relativt få steder, i en pressregion. Dette kan skape utfordringer knyttet til 
avveiningen mellom vekst og den sosiale bærekraftdimensjonen, for eksempel knyttet til 
boligtilbud og boligpriser, eller ivaretagelse av bymessige og estetiske kvaliteter.  
Selv om vi peker på noen potensielle utfordringer i planen (som bør utforskes empirisk), vurderer 
vi likevel planen som en plan med meget god utnyttelse av handlingsrommet, med en god logisk 
struktur, og avveining av det som defineres lokalt opp mot en relativt klar og tydelig styring.  
Planen er den mest ambisiøse og som mest konkret operasjonaliserer og tydeliggjør regionale 
grep på areal- og transportstrukturen. Som den største pressregionen er det sannsynligvis også 
særlig grunn til å ta tydelige grep i regional areal- og transportstruktur.  
 
Handlingsprogram  
Handlingsprogrammet til planen har 10 oppfølgingspunkter. Disse dekker en relativt bredspektret 
vifte av ulike typer tiltak, fra konkrete utredningsoppgaver; oppfølging gjennom kommuneplan; et 
eget bybåndssamarbeid: etablering av målesystem til konkretisering av egne avtaleinstitutt for 
oppfølging av planen. Tiltakene benytter muligheten til å tillegg ansvar på tvers av 
forvaltningsnivåer og areal- og samferdselssektor. Oppfølgingspunktene synes i all hovedsak å ha 
god sammenheng med planens mål og strategier.  
 
Et par av handlingsprogram-punktene er rettet mot staten sentralt. Disse er knyttet til å få 
sterkere bidrag til kollektivtransport og vurdering av inntekstgrunnlag til kommunene. 
Handlingsprogrammet har muligens ikke så mye påvirkning på dette, fylkene skal påvirke staten i 
denne retning. Forslaget om bruken av avtaleinstituttet (H10) er interessant. Her angis det at det 
skal uttestes pilotavtaler på tre nivåer for å sikre planens gjennomføring. 
 
Selv om handlingsprogrammet har relativt få oppfølgingspunkter sammenlignet med en del andre, 
er de relativt ressurskrevende og fordrer både aktørkoordinering og økonomiske ressurser.  
 
Det er i denne sammenheng verdt å nevne at Akershus/Viken og Oslo har hatt en relativt tett 
oppfølging av planarbeidet. Det er etablert en samarbeidsavtale, og en oppfølging på både politisk 
og administrativt nivå, med hhv. politisk samarbeidsråd og administrativt kontaktforum. I tillegg 
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er det årlig et felles dialogmøte med ordførerne i Akershuskommunene i Viken.  Samarbeidet har 
særlig prioritert oppfølging av fire punkter i handlingsprogrammet: H1 om felles areal- og 
transportstruktur i bybåndet, H2 fells system for måloppnåelse, H3 Grønn grense, revisjon av 
kommuneplanens arealdeler og H7 Regional struktur for gods og logistikk17.  
 
Det er opprettet et bybåndsamarbeid, utviklet et indikatorsystem med årlig rapportering (jf. 
kapittel 2.7.3) og utarbeidet en veileder for grønn grense. I tillegg er det gjennomført prosjekter 
på midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet til utvikling av veiledere og verktøy, bl.a. 
knyttet til fortetting med kvalitet i bybåndet, knutepunktutvikling og parkeringspolitikk. Dette 
innebærer at man har fått til samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrense, videreutviklet 
kunnskapsgrunnlag og veiledere og et tett samarbeid mellom planeiere i oppfølging. Det er grunn 
til å tro at dette kan ha bidratt til opprettholdt fokus og oppmerksomhet rundt planen. Referater 
fra ledermøtene i bybåndsamarbeidet, indikerer i alle fall at kommunene i bybåndet opplever 
samarbeidet som verdifullt forum og en viktig arena for oppfølging av planen.  
Denne aktive oppfølgingen kan ha bakgrunn i at planen har to planeiere. Med to fylkeskommunale 
eiere av samme plan, ble det både under utarbeidelse av planen viktig å etablere systemer for 
koordinering og samhandling på tvers av forvaltningsorganene. Bevisstheten rundt dette kan ha 
bidratt til økt fokus på gjennomføring av planen, ved at man så behovet for å etablere 
koordinerings- og samhandlingsarenaer. Som en sterk funksjonell region, er dessuten de to 
fylkene gjensidig avhengig av hverandre og den enkelte fylkeskommunes beslutning påvirker den 
andre. Slik gjensidig avhengighet er ofte ansett som et vesentlig element for å lykkes med 
partnerskaps- og nettverksstyring18.  
 

6.4 Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 
6.4.1 Planens formål og tematikk 
Den regionale planen for handel, service og senterstruktur i Akershus ble vedtatt av Akershus 
fylkesting i desember 2018. Planens formål er å styrke handels- og servicetilbudet i sentrum av 
byer og tettsteder, for derigjennom å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for 
miljøvennlige transportvalg og unngå byspredning. Det overordnet formålet er i stor grad knyttet 
til areal- og transportutvikling. 
 
Planbeskrivelsen beskriver viktige sammenhenger for å nå målene. Den har dels form som et 
kunnskapsgrunnlag, dels angir den generelt overordnet ønsket retning. Planen settes også i 
sammenheng med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, særlig dens 
retningslinjer om rett virksomhet på rett sted og føringer for regionale områder for 
arbeidsplassintensive virksomheter. Handelsplanen følger også senterstrukturen i Oslo og 
Akershus-planen.  

6.4.2 Overordnet om virkemidlene 
Planen har én planbestemmelse, åtte planretningslinjer og tre punkter i handlingsprogrammet. 
Den er dermed en av de minst omfangsrike planene hva gjelder virkemidler i kvantitativ forstand. 
Dette er ikke unaturlig siden den har et mer begrenset tema og kommer i forlengelsen av den 
generelle ATP-planen. Vårt utvalg består av planbestemmelse og to retningslinjer, men vi vil 
skjele til de øvrige.  

6.4.3 Vurdering av virkemidlene 
Forhold til statlig planretningslinje 

 
17 https://plansamarbeidet.no/oppfolging-av-regional-plan-for-areal-og-transport-2016-pagaende/ 
18 Røiseland, Asbjørn og Vabo, Signy Irene (2008): Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen. Norsk statsvitenskapelig 

tidsskrift. Vol 24. Iss.1-02.  
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Statlig planretningslinje for bolig-, areal og transportplanlegging angir i punkt 4.5 at det skal 
legges til rette for at handelsvirksomhet og publikumsrettet tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra 
en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og 
kollektivknutepunkter. Planen følger opp og konkretiserer dette gjennom å legge til grunn 
senterstrukturen fra den felles regionale planen med Oslo (jf. retningslinje 5.2.1), og påfølgende 
retningslinjer og planbestemmelse. Sammen med den felles regionale planens føringer, er det 
etter vår vurdering gjort en konkret operasjonalisering og kontekstualisering av den nasjonale 
føringen som forsvarer planenes eksistens.   
 
Planbestemmelse og retningslinjers utforming  
Planbestemmelsen angir at nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet bare er 
tillatt i sentrumsområder av byer og tettsteder, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset 
i gjeldende kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan, og med unntak som framgår av 
øvrige retningslinjer (plasskrevende varer, 5.2.5, og nærbutikker og nærservice 5.2.2).  
 
Bestemmelsen angir også at det utenfor senterstrukturen kan legges til rette for detaljhandel som 
dekker lokalt behov.  Bestemmelsen er teknisk sett formulert positivt (hvor det tillates), men må 
leses som at den angir at man utenfor disse områdene, når ikke definert i kommuneplan, ikke er 
tillatt med nyetablering eller utvidelse av handelsvirksomhet. Vår vurdering er at bestemmelsen 
her brukes iht. lovens intensjon, som en sikkerhetsventil i påvente av juridisk forankring i 
kommuneplanens arealdel.   
 
Det oppstår imidlertid noe tolkningsrom i bestemmelsen når den angir at det utenfor 
senterstrukturen (definert i planretningslinjene) kan legges til rette for detaljhandel som dekker 
et lokalt behov. Særlig i lys av at bestemmelsen allerede har pekt på unntaket som ligger i 
retningslinje 5.2.2 om nærbutikker og nærservice som nettopp angir mulighet til å etablere tilbud 
til lokale bomiljø. Betyr det at det «lokale behovet» kan dekke noe mer enn nærbutikk og 
nærservice? Det gis lite veiledning til hvordan «lokalt behov» skal defineres, og retningslinje 5.2.6 
med krav om handelsanalyse synes ikke nødvendigvis å fange opp slike tiltak.  
 
Retningslinjene er i all hovedsak tydelige, med relevante definisjoner og avgrensninger. 
Eksempelvis er det en egen retningslinje som presiserer handelsbegrepet (5.2.3), mens andre 
retningslinjer angir avgrensning og definering av forholdet i samme retningslinje som føringen 
selv, eksempelvis retningslinje om nærbutikk og nærservice (5.2.2). For retningslinjenes del 
noterer vi at materielle føringer er angitt som bør-krav, mens prosessuelle føringer er angitt som 
skal-krav. De prosessuelle føringene er i hovedsak knyttet til utarbeidelse av handelsanalyser. Et 
unntak fra denne strukturen er andre ledd i retningslinje 5.2.7 om parkeringsdekning, som angir 
at parkeringsløsninger for handel og service skal kombineres med restriktiv politikk for parkering 
for arbeidstagere, studenter m.fl., slik at målsetting nullvekst ivaretas.  
 
Ett unntak hvor planen er mindre tydelig i sine føringer er for plasskrevende varehandel. 
Plasskrevende varehandel er ikke definert i planen. Dette er en utfordring når planbeskrivelsen i 
sin beskrivelse av utfordringsbildet synliggjør problemstillinger knyttet til bransjeutgliding av 
områder avsatt til plasskrevende varehandel, altså hvor disse får større innslag av detaljhandel og 
at dette er krevende å styre. I lys av dette er det vår vurdering av planen hadde utnyttet 
handlingsrommet sitt bedre gjennom tydeligere retningslinje om plasskrevende varegrupper.  
Når bransjeutglidning er presentert som en utfordring i planbeskrivelsen, er det grunn til å tro at 
handlingsrommet ikke er godt nok utnyttet når plasskrevende varehandel ikke er definert i planen 
eller retningslinjene.   
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Føringene synes å være dekkende i lys av planens formål og overordnede mål, særlig når den ses 
i sammenheng med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
 
Handlingsprogrammet  
Handlingsprogrammet har tre oppfølgingspunkter, hvor fylkeskommunen er ansvarlig for 
gjennomføring, i samarbeid med kommunene: 
 

 Tilstandsrapport for sentrumsområdene, som underlag til nye kommuneplaner 
 Oppdatering av tilgjengelighetsatlas, hvor det utvikles nye indikatorer og 

nøkkeltall for å kunne vurdere den regionale planens virkning på by- og 
tettstedsutvikling 

 Egne handelsanalyser for de fire delregionene, med hensikt om å utgjøre 
generelt kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunale planer.  

 
Planen tematiserer en del trender og utfordringsbilder knyttet til netthandel, grensehandel, nye 
handelskonsepter, ombygging av kjøpesentre mv. Dette er i hovedsak reflektert i planens 
virkemidler, bortsett fra grensehandels-problematikken som opplagt er krevende å etablere 
føringer for. Det kunne imidlertid vært knyttet en oppfølgingsoppgave i handlingsprogrammet til 
den tematikken. Utsalgssteder for netthandel er definert som en del av handelsbegrepet, men 
også her kunne handlingsprogrammet bidratt til nye oppgaver som vurderte denne utfordringen 
nærmere. For øvrig synes handlingsprogrammet å være dekkende, særlig når det ses i 
sammenheng med handlingsprogrammet for RP ATP OA. 
 

6.5 Fylkesplan for Østfold (Østfold frem mot 2050) 
6.5.1 Planens formål og tematikk 
Regionalplanen for Østfold ble vedtatt 21. juni 2018. Den er andre generasjon plan som har 
horisont mot 2050.  
 
Samfunnsdelen har som mål å sikre en bærekraftig utvikling i Østfold. Hovedmålene er: 

- Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og  
kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. 

- Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital, og tilby et  
velfungerende arbeidsmarked. Vi skal ha et bærekraftig næringsliv preget  
av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling 

- God livskvalitet for alle som bor i Østfold. 
 
Planen inneholder en helhetlig arealstrategi for Østfold som skal følge opp målet om bærekraftig 
utvikling. Et hovedgrep i planen er fastsetting av langsiktige grenser mellom nåværende og 
framtidig tettsted vs. omland med tilknyttede retningslinjer. 

6.5.2 Overordnet om virkemidlene 
Regionalplanen for Østfold inneholder to planbestemmelser og drøyt 50 planretningslinjer knyttet 
til samordnet areal- og transportplanlegging. Planen har samlet 84 retningslinjer. De to 
planbestemmelsene gjelder henholdsvis lokalisering av handel og offentlige arbeidsplasser 
og/eller besøksintensive virksomheter.  
 
Fylkesplanen har ikke et eget handlingsprogram, men har noen retningslinjer som ligner på hva 
en ellers kunne vente i et handlingsprogram. I planens forord er det nevnt at den legger føringer 
for andre regionale planer med handlingsprogram (for eksempel næring, opplæring, kultur, 
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kystsone), og det er vist til den samlede økonomiplanen. Men disse planene/programmene har vi 
tanke på oppdragets fokus ikke gått gjennom.  
 
Av nevnte virkemidler er det klart flest retningslinjer knyttet til overordnet utbyggingsmønster 
inkludert bolig. Deretter kommer næringslokalisering, parkering og bærekraft med et ganske likt 
antall. Angående handelslokalisering spesifikt har vi kun vurdert bestemmelsen. Selv om temaet 
jo også hører inn under overordnet utbyggingsmønster. 
 
Fylkesplankartet viser fylkesplanens arealstrategi på et overordnet, prinsipielt nivå med 
senterstruktur og langsiktige grenser for utbygging. Hovedregelen er at veksten skal skje innenfor 
de langsiktige grensene. Det tillates en mindre andel utbygging utenfor for å bygge opp under 
lokalsentrene. Videre er det angitt en prosentandel per kommune som tillates i form av spredt 
boligbygging.  
 
Innenfor langsiktige grenser er arealene delt mellom nåværende tettsted (eksisterende tettsted 
og vedtatte kommuneplaner – herunder framtidige vedtatte utbyggingsområder i 
kommuneplanene) og framtidig tettsted. Bruken av framtidige arealer innenfor langsiktig grense 
styres av en arealpott per kommune. For øvrig er det ikke presisert en andel innenfor og utenfor 
de langsiktige grensene.  
 
Det er omtalt i beskrivelsen at det er lagt opp til at grensene kan justeres gjennom rullering av 
kommuneplanene. I retningslinjene er det angitt at kommuner med kommunesammenslåing skal 
justere grensene innen to år etter etablering av ny kommune.  
 
Et flertall av retningslinjene benytter «skal», og ikke «bør». Men det er ikke presisert om dette er 
noe som har konsekvens for eventuell innsigelse hvis retningslinjen ikke følges. Det er imidlertid 
presisert at temakartene for regionale og nasjonale verdier kan benyttes som 
innsigelsesgrunnlag. Kartene viser verdier både utenfor og innenfor langsiktige grenser.  
 
Ca. 3/4 av retningslinjene har vi klassifisert som prosessuelle. Resterende er materielle. Eksempel 
på førstnevnte er retningslinje i RPØ, 1.1.14 «Oppfølging av retningslinjene for effektiv 
arealutnyttelse skal skje gjennom arealregnskap i kommuneplanen. Arealforbruket må 
dokumenteres og følges opp over tid.». Eksempel på sistnevnte er 1.13.9 som spesifiserer 
andelen vekst som kan skje i form av spredt boligbygging per kommune. Alle de materielle legger 
naturligvis også føringer for videre planlegging i kommunene, og kan i tillegg innebære egne 
utredninger. Eksempel på det sistnevnte er 1.12.5 «For byene i Nedre Glomma skal det innføres 
avgiftsbetaling på kommunale og fylkeskommunale arbeidsplasser i sentrum.». Det er knyttet 
«skal»-retningslinjer til både prosessuelle og materielle retningslinjer.  
 
Det store antallet retningslinjer gjør det etter vårt skjønn vanskelig å anvende planen / krevende 
å forstå prioritering. Videre er det flere forhold her som ikke berører det regionale nivået eller 
som allerede er dekket i plan- og bygningsloven, for eksempel føring om estetikk i plan- og 
byggesaker. Dette er angitt i loven at skal håndteres, den tilfører ikke noe nytt, og har heller 
ingen regional samordningsfunksjon knyttet til seg.    

6.5.3 Vurdering av virkemidlene 
Forholdet til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR) 
Planen følger opp SPR retningslinje 4.1 som inneholder konkrete føringer om forhold som bør 
fastsettes i regionale planer (utbyggingsmønster, regionale handels- og servicefunksjoner, 
langsiktige grenser m.m.). 
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De aller fleste retningslinjene går utover eller konkretiserer føringer i SPR. I forbindelse med RPØ 
retningslinje 1.1.2 om at vekst som hovedregel skal skje innenfor langsiktige grenser, er det for 
eksempel fastsatt rammer for omfanget av spredt boligbygging (RPØ retningslinje 1.1.2 og 
1.13.9). Denne er i tråd med SPR også differensiert mellom de ulike kommunene. Videre er det i 
regionalplanen er det fastsatt krav om rekkefølgebestemmelser og prioritering av arealer (1.6.3) 
som bygger videre på SPR 4.3 
 
En del av retningslinjene, spesielt knyttet til parkering i sentrum, arealregnskap, bevaring av 
arealer innenfor tettstedet som LNF, båndlegging eller grønt etc. er ikke omtalt i SPR. 
RPØ retningslinje 1.1.1 ligner veldig SPR retningslinje 4.3, men inneholder en presisering / 
prioritering av at utbygging går foran andre hensyn, og vi vurderer derfor som en konkretisering. 
Det er også naturlig med en overordnet retningslinje innledningsvis i en slik regionalplan.  
 
Regional planbestemmelse for handel konkretiserer SPR retningslinje 4.5.  
 
Planbestemmelsen for arbeidsplasser og/eller besøksintensive virksomheter gjelder kun offentlige 
virksomheter. Og har slik sett et smalere nedslagsfelt enn SPR 4.5 som omtaler alle virksomheter. 
Men det kan sies å være naturlig ettersom det er en bestemmelse. 
 
Det er noen retningslinjer vi mener at enten ikke er en konkretisering, eller at de tilfører lite nytt 
utover SPR: 

1. Retningslinje 1.1.4 om «høy arealutnyttelse i form av fortetting og transformasjon 
innenfor tettbebyggelsen» mener vi at allerede følger av SPR avsnitt 4.3 («I by- og 
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon»). 

2. Retningslinje 1.1.15 om at «I lokalsentra skal det legges vekt på nærhet til 
transportnettet og effektive og trafikksikre transportløsninger for gange og sykkel, 
kollektiv- og annen transport.» mener vi følger av SPR avsnitt 4.4. 

3. Retningslinje 1.12.9 om prioritering av framkommelighet for gange, sykkel og kollektiv i 
byene mener vi følger av SPR avsnitt 4.4. 

4. Retningslinje 1.8.1 om prioritering av eksisterende områder med god tilgjengelighet 
framfor nye områder mener vi i liten grad går utover SPR avsnitt 4.3, ledd 2. 

Enkelte av retningslinjene mener vi ligner / tilfører lite utover bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven: 

1. Retningslinje 1.1.12 «Ved utbygging av nye områder skal arealene utnyttes effektivt og 
være bærekraftige i et klima/miljøperspektiv» følger til en viss grad av plan- og 
bygningslovens § 1-1 (samt at den er «mindre tydelig» – se eget punkt).  

2. Retningslinje 1.1.3 «I planer og tiltak skal det synliggjøres- hvordan tiltak bidrar til å 
redusere sosial ulikhet» følger til en viss grad av plan- og bygningslovens § 3-1f som 
omtaler «sosiale helseforskjeller», men retningslinjen er altså noe videre. 

 
Planbestemmelser og retningslinjers utforming  
De fleste retningslinjene vurderer vi som tydelige. Det gjelder alle temaene vi har sett på 
(overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig, næringslokalisering, parkering, bærekraft og 
handel), og både prosessuelle (krav om arealregnskap) og materielle krav (eksempelvis andelen 
tillatt spredt utbygging) Det er imidlertid uheldig at arealpotten ikke er fordelt mellom 
kommunene.   
 
Retningslinjene som er mindre tydelige gjelder for eksempel 1.1.4 om at det skal stilles krav om 
«høy arealutnyttelse» innenfor tettbebyggelsen, og 1.1.12 om at arealene skal utnyttes 
«effektivt» og være «bærekraftige i et klima/miljøperspektiv». Samtidig har vi under punkt om 
fleksibilitet, vurdert disse som fleksible, og de fleste vurderer vi at får et lite arbeidsomfang for 
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kommunene / videre planlegging utover det som uansett vil behøves. Det er altså ikke 
nødvendigvis negativt at retningslinjene er mindre tydelige.  
 
For retningslinjen om at senterstruktur må gis entydig avgrensning i kommuneplanens arealdel 
(1.5.3) kunne det vært presisert at det er avgrensningen av formålene for bebyggelse og anlegg 
som gjelder. Flere av kommunene var usikre på denne retningslinjen, men antok (korrekt) at 
retningslinjen skal tolkes som nevnt foran. Problemet er altså ikke veldig stort.  
 
En interessant retningslinje er punkt 1.6.3: 
«I kommuneplanprosessene skal kommunene prioritere en rekkefølge på de framtidige arealene 
for kommuneplanperiodene fram mot 2050. Ved beregning av nytt tettstedsareal må de allerede 
vedtatte framtidige utbyggingsformålene i kommuneplanene inngå i det totale arealet.» 
 
Plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 4 sier at det i kommuneplanen kan gis bestemmelser i om 
«rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder 

tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen på 

utbyggingen». (Vår understrek) 
 
Det finnes noen ulike tilnærminger for hvordan denne type bestemmelser kan utformes som kan 
være aktuelt å omtale i veiledning til en slik bestemmelse.  
 
En vanlig tilnærming er å bruke tidspunkter / år for igangsetting for de ulike arealene. En slik 
tilnærming er benyttet i Halden. Denne tilnærmingen gir forutsigbarhet for de involverte 
aktørene. Men det er også mulig å knytte kravet til igangsettingstillatelse for de områdene som 
bygges sist, og ferdigattest/brukstillatelse for de områdene som bygges først. Det vil imidlertid 
være slik at utbygging og endringer i områder kan foregå over tid, og at det ikke alltid er tydelig 
når et område kan vurderes ferdig bygget ut. For de områdene som bygges først kan det derfor 
være aktuelt å knytte dette til en tydelig hovedandel av det planen for området samlet legger opp 
til (enten i form av antall boenheter eller BRA). Det kan oppstå tilfeller der en del felt av ulike 
årsaker ikke bygges ut, men det vil da være naturlig at det foretas en forenklet endring av planen 
(plan- og bygningslovens regler om forenklet prosess / tidligere omtalt som mindre endring).  
 
Plan- og bygningsloven med forskrifter har ikke egne regler for arealformål for regionalplaner, slik 
som finnes for kommuneplaner (arealformål) og reguleringsplaner (reguleringsformål). Det 
innebærer at man kan frigjøre seg fra definisjoner / avgrensninger mellom formål som gjelder i de 
mer detaljerte plantypene. Eksempler på dette fra regionalplanen for Østfold er to formuleringer 
som benyttes i de gjeldende planbestemmelsene. Det gjelder: 

1. «Besøksintensive» virksomheter 
2. «Offentlige arbeidsplasser»  

 
Besøksintensive virksomheter er et bredere / videre begrep, enn de definerte formålene i plan- og 
bygningsloven. I kommuneplanen kan det avsettes arealer for eksempelvis sentrumsformål, 
forretning eller tjenesteyting. Men ikke besøksintensive virksomheter generelt. Definisjonen må 
altså nyanseres på kommuneplan-nivå, eller skyves til senere planfaser. Fordeler og ulemper ved 
dette kommer vi tilbake til nedenfor.  
 
Angående punkt 2 vil man i kommuneplan kunne avsette et areal for offentlig «tjenesteyting», 
men ikke offentlige «arbeidsplasser» spesifikt. Løsningen er å avsette et areal eksempelvis til 
næring, tjenesteyting eller sentrumsformål, evt. kombinert formål, noe som både åpner for 
offentlige og private arbeidsplasser. Bestemmelsen i seg selv er heller ikke til hinder for etablering 
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av private virksomheter / leietagere i samme bygg / område. Det kan imidlertid bli et problem 
dersom formålsområdet i kommune- eller reguleringsplan avsettes til offentlig tjenesteyting.  
 
Fordelen med begrepene over er at: 
- Hensikten / intensjon er tydelig. Den er ikke bundet av forhåndsdefinerte formål. 
- Bestemmelsene kan være fleksible. Nyansering skjer i kommunal planlegging, og i 

lokaliseringsvalg utført av statlige, regionale og kommunale virksomheter.  
 
Ulemper er at: 

1. Bestemmelsene må tolkes av kommunene. Det gjelder primært «besøksintensive» 
virksomheter». Én ting er om det defineres i kommuneplan-prosessen. Men en annen er 
dersom det overlates til senere detaljplanlegging. Enkelt kommuner har videreført 
formuleringen i kommuneplanbestemmelsene, noe som åpner tolkningsspørsmål i 
enkeltsaker.  

2. Planprosessene kan bli mindre forutsigbare. Ved at man i kommuneplaner, eller senere 
planer må vurdere hva som ligger i definisjonen. Det kan være uheldig spesielt om 
definisjonsspørsmålet overlates til enkeltsaker. Noe som kan gi unødvendig ressursbruk 
på hver enkelt sak. 

 
Brukes regionale planbestemmelser i Østfold i for vid utstrekning? 
Paragraf 8-5 Regional planbestemmelse i plan- og bygningsloven lyder: 
«Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en 

regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen kan fastsette at 

det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller 

anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak 

uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov.» 

 
Planbestemmelsene skal altså være «negative». De skal si som om hva som ikke tillates.  
 
Generelt er bestemmelsene i regionalplanen formulert motsatt. For eksempel at 
kommuneovergripende handel skal ligge i sentrum. Og ikke «tillates ikke utenfor sentrum». Men 
dette er en språklig presisering, som vi vurderer at ikke er viktig.  
 
Vi vurderer det også slik at formuleringen om «offentlige arbeidsplasser» er innenfor reglene, 
ettersom formuleringen innebærer et forbud mot «særskilte angitte bygge- og anleggstiltak» (jf. 
PBL § 8-5), og at man i regionalplanen ikke er bundet av arealformål som skal benyttes i en 
kommuneplan.  
 
Imidlertid kan følgende punkter i planbestemmelsene for handel ved en streng tolkning av loven, 
sies å være utenfor det som er intensjonen, og at de heller bør være del av retningslinjer: 

1. At det skal stilles krav om maksimalt antall p-plasser 
2. Krav om detaljering av avlastingsområdene 
3. Områder skal ta «hensyn til gående og syklende» og utformes på «estetisk tiltalende 

måte». 

Det kan argumenteres for at «samtykke»-formuleringen kvitterer ut disse punktene. Og at 
punktene er forutsetninger for samtykke. Men spesielt punkt 1 og 3 gjelder en lang rekke tiltak. 
Og punkt 3 er en formulering som krever en del skjønn i tolkningen. 
 
Vi antar også at fylkesmannens jurister har vurdert at bestemmelsene er innenfor lovverket. Men 
hvis ikke kan en slik vurdering være hensiktsmessig ved neste rullering.  
 
..Eller brukes regionale planbestemmelser i Østfold i for liten utstrekning? 
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I EVAPLAN er en av anbefalingene at man i loven i større grad åpner opp for bindende regionale 
planer. Som gjelder prinsipper, og ikke detaljert arealbruk. Det henvises blant annet til grønn 
grense. En mellomløsning kunne være å fastsette langsiktige grenser gjennom bestemmelser. 
Retningslinjene for langsiktig grense og spredt boligbygging vurderer vi som tydelige (kartfestet 
og tilknyttet retningslinjer om fordeling av vekst) og fleksible (for eksempel ved at 
bestemmelsene nyanseres og evt. kartene detaljeres i kommunale planer).  
 
Gjennomgangen av kommuneplanene viser at retningslinjene også følges opp lokalt. Tidligere 
erfaringsinnhentinger/prosjekter viser også at regional arealstrategi er noe av det kommunene 
synes er viktigst ved regionalplanen.  
 
Behovet for en egen bestemmelse kan slik sett synes lite. Det kommer også en veileder for 
arealregnskap (i regi av KDD) som skal forenkle operasjonaliseringen.  
 
Vi kommer imidlertid tilbake til dette i den samlede vurderingen som også tar hensyn til 
intervjuene med kommunene.  
 
 

7. OPPFØLGING AV DE REGIONALE VIRKEMIDLENE I 
KOMMUNEPLANENE 

I dette kapittelet går vi gjennom hvordan de regionale planene er fulgt opp i ni kommuner.  
 
Kapitlet er et underlag for å vurdere i hvor stor grad de regionale bestemmelsene, retningslinjene 
og handlingsprogram blir fult opp i planleggingen i kommunene. En samlet drøfting per fylke 
følger deretter i neste kapittel.  

7.1 Akershus 
7.1.1 Nittedal kommune  
Nittedal kommunes gjeldende arealdel ble vedtatt 26.08.2019 og gjelder for perioden 2019-2030. 
Planen ble senere stadfestet av KLD for forhold som ikke vedgår denne utredningen. Hensikten 
med planen er å sikre og avklare tilstrekkelige arealer, sikre viktige verdier og avveie 
arealbrukskonflikter og legge til rette for en utvikling i tråd med overordnede strategier for 
kommunen. 

7.1.1.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Vurderingen av overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig, gjøres gjennom å se oppfølgingen 
av retningslinjene R2 (vekstdimensjoneringsgrunnlag), R3 (bolig- og arbeidsplassvekst i 
prioriterte vekstområder), R5 (vurdering av områder i gjeldende kommuneplan), R8 (langsiktig 
grønn grense for prioriterte vekstområder) og R9 (vernehensyn utenfor prioriterte vekstområder) 
i sammenheng. Begrunnelsen for dette er at disse retningslinjene bygger på hverandre og har en 
innbyrdes logisk sammenheng.  
  
Overordnet kan det bemerkes at kommuneplanen forholder seg aktivt til disse føringene i 
vurderinger og arbeidsoppgaver som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet, og i 
planbeskrivelsen. Det skal likevel anføres at faktiske plangrep i bestemmelser og plankart er noe 
mer mangelfulle i oppfølgingen. Det argumenteres dog for avvik i planbeskrivelse.  
R2 anfører at man med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i den regionale 
planen skal utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for vekst fram mot 2030, hvor også kapasitet i 
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det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt. Et dimensjoneringsgrunnlag er et 
veksttall som legges til grunn for beregning av behov for areal og offentlige tjenester. R2 holder 
åpent om det er framskrivninger eller politiske mål som ligger til grunn.   
  
Kommuneplanen må sies å kun delvis følge opp R2, som angir at det skal utarbeides et 
dimensjoneringsgrunnlag for vekst i boliger og arbeidsplasser, hvor også regional 
kollektivkapasitet skal tas hensyn til. Planbeskrivelsen framstår her noe uryddig ved at det dels 
viser til et vekstmål på 1,7 prosent for befolkningsutviklingen, angitt i kommuneplanens 
samfunnsdel, dels viser til SSBs framskrivninger og dels viser til et boligbyggeprogram. Det er 
uklart hva som til syvende og sist legges til grunn, men det forutsettes at det er det politisk 
vedtatte vekstmålet. Målet er vesentlig høyere enn både SSBs og Akershus daværende 
befolkningsframskrivinger, men den regionale planen har ikke føringer om å vektlegge sistnevnte. 
Vekstmålet er heller ikke begrunnet i arealdelen. Det er ikke utarbeidet et 
dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplassvekst.  
  
Selv om dimensjoneringsgrunnlagsdrøftingen angir hva dette betyr for Rotnes (prioritert 
vekstområde), er det ingen betraktninger rundt kollektivkapasitet eller utredet behov knyttet til 
arbeidsplassbehov. Retningslinjen kan anses som delvis fulgt for bolig, og ikke fulgt opp for 
arbeidsplassforhold.  
  
R3 sier at 80 prosent av veksten skal legges til prioriterte områder, som for Nittedals del betyr 
Rotnes. Samtidig sier R8 at det prioriterte området skal avgrenses med en grønn grense. Selv om 
planbeskrivelsen i kommuneplanen flere ganger refererer til mål om 80 prosent av veksten til 
Rotnes, er det ikke synliggjort at plangrep faktisk bidrar til dette. Noe det heller ikke gjør, det 
legges opp til utbygging utenfor Rotnes som bidrar til en vesentlig høyere andel av veksten enn 
20 prosent i disse områdene.  
  
Kommuneplanen følger heller ikke R8 da det ikke er definert en grønn grense for utviklingen av 
Rotnes. Det argumenteres med at dette er komplekst og krever bredere prosesser for forankring 
enn det som var mulig å gjøre i denne rulleringen, og at det derfor skal igangsettes i neste 
rullering. Da planen er vedtatt 4,5 år etter at Regional plan er vedtatt, kan det kanskje stilles 
spørsmål ved om det ikke var mulig å følge opp R8-retningslinjen. Manglende avgrensning av 
prioritert vekstområde gjør det krevende å vurdere oppfølging av R3 og R9 om prioritering av 
vekst og vern knyttet til viktige arealhensyn innenfor og utenfor prioriterte vekstområder.  
  
Samtidig skal det bemerkes at Rotnes er i en spesiell situasjon med stor usikkerhet knyttet til 
omlegging av Riksvei 4 og av Gjøvikbanen, som skaper usikkerhet knyttet til sentrumsutviklingen 
tidlig i planperioden. Nittedal kommune har i samfunnsdel og i behandling av arealdel også vist til 
at dette gjør det krevende å på kort sikt klare å nå mål om 80/20-fordeling. Dette framstår ikke 
som urimelige vurderinger. Kommunen har også utarbeidet et temakart som viser tilgjengelighet 
til kollektivtilbud og nærtilbud som danner et grunnlag for vurdering i hele kommunen.  
  
R5 angir at det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplan til hovedformål bygg og 
anlegg som ikke er regulert per vedtaksdato for den regionale planen og som ikke er i tråd med 
planen, vurderes tas ut. Videreføring av slike arealer skal begrunnes. Kommunen har i forbindelse 
med arealdelarbeidet gjennomgått disse områdene, og det er en rekke områder utenfor Rotnes 
hvor avsatte områder til framtidig bebyggelse har fått endret arealformål til LNF helt eller delvis, 
eller satt betydelig begrensninger på hvor mange nye boliger som kan bygges.  
  
Det gjøres også en gjennomgang av områder utenfor vekstområdet hvor det likevel videreføres 
bebyggelsesformål i kommuneplan. I vurderingene er det angitt kriterier som nærhet til 
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tjenestetilbud og kollektivtransport og kapasitet på teknisk infrastruktur. For de fleste områdene 
som helt eller delvis videreføres er det vist til disse kriteriene i begrunnelsene. For enkelte er 
videreføring dog begrunnet i at det skal gjennomføres en områdeplan. Teknisk sett er R5s føring 
om at videreføring skal begrunnes dermed oppfylt.  
  
Det kan her bemerkes at R5 ikke angir hva slags kriterier eller begrunnelser som er «akseptable». 
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om en begrunnelse knyttet til kapasitet på teknisk 
infrastruktur bygger opp under intensjonene i den regionale planen.  Videre er enkelte arealer 
som foreslås videreført, ikke i tråd med R9 som angir at vern av bl.a. jordbruksareal utenfor 
prioriterte vekstområder skal gå foran vekst, da det er videreført utbyggingsareal utenfor Rotnes-
området som er dyrka mark. Samlet sett må det likevel anføres at det er gjort betydelig steg i 
retning av det regional plan anfører i denne kommuneplanen.  
  
Det kan også bemerkes at siden regional plan i R5 kun sier at avsatte, men ikke regulerte 
områder skal vurderes på ny, så vil det kunne ta lang tid for Nittedal kommune å nå en 80/20-
fordeling mellom Rotnes og øvrige deler av kommunen, dersom de selv ikke er villig til å vurdere 
opphevelse av regulerte arealer utenfor Rotnes. Det følger uansett av plan- og bygningslovens § 
12-4 siste ledd at før det igangsettes tiltak i regi av reguleringsplaner som er over 10 år, skal det 
sikres at de i nødvendig grad oppdatert. Dette er en føring det kan være verdt å minne om. De 
viser også selv til at regulerte utbyggingsareal gjør det krevende å oppnå et mål om 80/20-
fordeling. I Nittedal, som i de andre kommunene, ser det heller ikke ut til at man følger strengt 
R5s føring om at det er områder som ikke var regulert ved vedtakstidspunkt for regional plan som 
skal tas ut. Områder regulert i ettertid av vedtaket vurderes på lik linje. 

7.1.1.2 Næringslokalisering 
R10 angir at lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om rett 
virksomhet på rett sted.  
  
I Kommuneplanens planbeskrivelse er det angitt at man skal ha rett næring på rett sted, hvor 
publikumsrettet næringsvirksomhet lokaliseres fortrinnsvis i sentrum og annen næring lokaliseres 
utenfor sentrum i eksisterende næringsområder i sør og at det gis muligheter for videreutvikling. 
Den regionale planens handlingsprogram H3 angir at man skal avgrense næringsformål og 
utarbeide bestemmelser som angir hvilke næringsformål som tillattes eller ikke tillates i de 
enkelte næringsområdene. I kommuneplanen er avsatte næringsarealer relativt spredt rundt i 
kommunen, og få av dem har bestemmelser knyttet til hva som er tillatt eller ikke. Det følger 
altså av plan- og bygningslovens regler hvilke formål som kan tillates i områdene. For de rene 
næringsområdene er det industri, lager, kontor, bevertning, vegservice/bensinstasjon og 
hotell/overnatting. Formålet med R10/H3 er uansett å kunne styre i retning av ABC-prinsippet og 
dette er formål som plasseres ulikt innenfor denne rammen og derfor nødvendig å nærmere angi 
for å oppfylle den regionale planens føringer. Kun for området Rotnes bruk nord er det angitt hva 
som tillates og ikke tillates.  
  
Det er ikke utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag eller behovsanalyse for næring eller 
kartlegging av eksisterende næringsarealer. Samtidig er det ikke avsatt vesentlig med nye 
næringsarealer utenfor prioriterte områder. Det synes dermed som at kommuneplanen i stor grad 
kun har videreført eksisterende plansituasjon, og at R10 og H3 i liten grad er fulgt opp i praksis 
gjennom kart og bestemmelser. 
  
R11 gjelder for områder som er angitt som regionale områder for større arbeidsplassintensive 
virksomheter i regional plan, og er ikke relevant for Nittedal. 
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7.1.1.3 Handelslokalisering 
Regional plan for handel ble vedtatt kort tid før kommuneplanen i Nittedal, og var til vurdering i 
departementet etter vesentlig innvending på plasskrevende handel. Dette kan ha betydning for 
om planens føringer var til vurdering i utarbeidelse av kommuneplanen.  
  
Den regionale planbestemmelsen som angir at nyetablering eller utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomhet bare er tillatt i sentrumsområder av byer og tettsteder, og at det kun kan 
legges til rette for detaljhandel som dekker lokalt behov utenfor disse områdene.  
Kommuneplanen har ikke tillatt nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet 
utenfor tettsted. 
  
Retningslinje 5.2.5 angir at kommunen kan avsette egnede områder som skal romme salg av 
plasskrevende varegrupper i regionale næringsområder med allsidig virksomhet og i lokale 
næringsområder med tilsvarende karakter. Kommuneplanen for Nittedal har ikke avsatt eller 
definert slike områder og har heller ingen føring for plasskrevende varegrupper. Dette tilsier at 
man ikke har direkte tilrettelagt for noe som bryter med retningslinjen. 

7.1.1.4 Parkering 
R15 angir at det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan. Da den regionale planen ikke er særlig substansiell i sin føring knyttet til 
retningslinjen er det krevende å si noe om kommuneplanene er i tråd med dette eller ikke. 
Retningslinjen viser til føringene for regional plan hvor det er grunn til å anta at det er å ikke 
legge opp til mer personbiltransport enn nødvendig, men det er vanskelig å lese av planen når en 
kommune har innfridd kravene. Vi gjør derfor fortrinnsvis en vurdering om det er gitt føringer for 
parkering ved utbygging av relevante formål.  
  
Kommuneplanen har bestemmelser med minimumskrav for frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse (minst hhv. 2 og 1,5 per boenhet), samt minimums- og maksimumskrav for 
blokk/leiligheter (minst 1, maks 1,5 per boenhet). Videre ar det angitt maksimumskrav for 
kontor- og arbeidsplassintensiv næring, detaljhandel og arbeidsplassekstensive næringer. I 
Nittedal sentrum er det angitt egne maksimumskrav for forretning, service, og kontor som ligger 
midt imellom makskravene for de generelle makskravene for kontor og detaljhandel. 

7.1.1.5 Bærekraft 
Det er ikke angitt egne regionale føringer for bærekraft i den regionale planen. 
 

7.1.2 Nannestad 
Kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune gjelder for perioden 2018 – 2035. Den ble 
vedtatt av kommunestyret 14.05.2019. Fire boligområder ble imidlertid unntatt rettsvirkning som 
følge av innsigelser, og ble ferdigstilt med disse 29.3.2022. Planen er basert på føringer i 
planstrategi og samfunnsdel, og å bidra til visjonen om å være Romerikes beste bokommune. 
 

7.1.2.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Vurderingen av overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig, gjøres på samme måte som ved 
gjennomgang av Nittedal-planen: Å se oppfølgingen av retningslinjene R2 
(vekstdimensjoneringsgrunnlag), R3 (bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder), R5 
(vurdering av områder i gjeldende kommuneplan), R8 (langsiktig grønn grense for prioriterte 
vekstområder) og R9 (vernehensyn utenfor prioriterte vekstområder) i sammenheng. 
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Begrunnelsen for dette er at disse retningslinjene bygger på hverandre og har en innbyrdes logisk 
sammenheng.  
  
Kommuneplanen viser til enkelte av disse regionale føringene i planbeskrivelse og vurderinger, 
men utfordrer i større grad direkte den regionale planens føringer enn for eksempel Nittedal gjør i 
sin kommuneplan.  
  
R2 angir at det skal utarbeides et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i boliger og arbeidsplasser, 
hvor også regional kollektivkapasitet skal tas hensyn. 
  
Kommunen har i realiteten ikke utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag. Planen viser til medium 
og høy-alternativet i SSBs befolkningsframskrivinger og anfører at en «samlet vurdering» av 
tilgjengelige framskrivinger tilsier at kommunen må legge til rette for en årlig utbygging på 140 
enheter i året, samlet 2 000 til 2 500 enheter. Videre vises det til at etterspørsel i markedet gjør 
at det vil være store endringer fra år til år og at de ikke anser et «rigid utbyggingsprogram» å 
være et tjenlig virkemiddel. Det er ingen vurderinger av kapasitet og behov innen 
arbeidsplassutvikling. Det synes også som det er en forutsetning i vurderingene at 
befolkningsutviklingen vil følge antall boliger som reguleres.  
  
I regional plan er det Nannestad sentrum/Teigebyen som er angitt som prioritert tettsted, og som 
i henhold til R3 skal ha 80 prosent av veksten. I kommuneplanen er Nannestad tettsted avgrenset 
med en grønn grense, iht R8. Denne avgrensningen tar utgangspunkt i kilometeravstand til 
barneskoler og ikke kollektivtransport, dette har imidlertid ikke betydelig praktiske konsekvenser 
med tanke på gangavstand opp mot regional plans føring. 
  
Det ble fremmet innsigelser fra statsforvalteren på fire områder i kommuneplanen, i hhv. Maura, 
Åsgreina og Eltonåsen. Alle områdene lå utenfor prioritert tettsted. Statens vegvesen fremmet 
innsigelse til ett av områdene i Marua og Åsgreina. Selv uten disse områdene, som lå utenfor 
prioritert område var det med regulerte boligområder og områder avsatt i kommuneplanen en 
total arealreserve på 4 211 boliger, det er altså over dobbelt så mye som det laveste anslaget på 
boligbehovet. Videre framgår det av planbeskrivelsen at kommunen kunne dekke tilstrekkelig 
boligbehov framover innen områdene som allerede er regulert.  
  
Fordelingen av boligarealet synliggjør at 64 prosent er i Nannestad sentrum, denne 
prosentandelen blir vesentlig lavere dersom de fire områdene med innsigelse ble tatt inn i planen. 
De fire områdene utgjør 493 dekar. Ut fra dette er det opplagt at kommunen ikke følger 
retningslinje om 80-20 prosent fordeling av vekst innenfor/utenfor prioritert vekstområde. Det 
synliggjør også at intensjonen i dimensjoneringsgrunnlag, hvor formålet ikke er å legge ut mer 
areal enn nødvendig heller ikke er oppfylt.  
  
Kommuneplanen har altså avsatt vesentlig mer arealer enn kommunen har behov for til 
utbyggingsbehov på bolig, og også øvrige utbyggingsforhold synes å være relativt spredt i 
kommunen ut fra plankartet. Det mangler også dimensjoneringsgrunnlagsvurderinger på 
næringsareal. Alle næringsareal videreføres, og det er også avsatt flere nye næringsarealer spredt 
i ulike deler av kommunen, med de største ved Moreppen. Dette synes ikke å være i tråd med 
føringene i regional plan.  
  
Det er gjort en gjennomgang av områder som er avsatt i kommuneplan i henhold til R5. Det er 
tatt ut enkelte områder på Eltonåsen, ut fra en vurdering at de ikke er realistiske for 
gjennomføring. For øvrig videreføres en rekke avsatte, men ikke regulerte områder, dels med 
begrunnelse av at de er under regulering eller uten begrunnelse. Dette er ikke i tråd med regional 
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plans føringer som angir at avsatte områder som ikke var regulert ved vedtak av regional plan 
skal vurderes. Samtidig har som tidligere beskrevet den regionale planen ikke angitt kriterier for 
begrunnelser. Avsatte næringsområder slås det uten videre fast at videreføres.  Samlet 
videreføres ikke-regulerte, men avsatte områder på totalt 503 daa, av dette er cirka 200 daa 
fulldyrka mark og 250 daa skog/dyrkbar mark. Kun 59 av de 500 dekar avsatte, ikke-regulerte 
områder er innenfor prioritert vekstområde. Dette er i strid med R8 og R9 om prioritering mellom 
vekst og vern innenfor og utenfor prioriterte områder.  
  
I den endelige vedtatte planen med full rettsvirkning tas ett av områdene på Maura og Åsgreina 
ut og tilbakeføres til LNF, mens Eltonåsen og det andre området på Maura opprettholdes. På 
Eltonåsen avsettes cirka 50 daa til idrettsanlegg mens 90 daa opprettholdes til framtidig 
boligformål.   
  
Med tanke på fylkeskommunens handlingsrom er det verdt å bemerke at det kun var 
statsforvalter og Statens vegvesen som hadde innsigelse til planen, mens fylkeskommunen hhv. 
frarådet ett av områdene og ellers anbefalte vesentlig reduksjon. Innsigelsesinstituttet ble altså 
ikke anvendt av fylkeskommunen på en plan som var radikalt i strid med vesentlige føringer i 
regional plan når det kom til overordnet utbyggingsmønster.  Selv for områdene det ikke er gitt 
innsigelse fra regionale statlige myndigheter, er planen i stor grad i strid med den regionale 
planens retningslinjer for utbyggingsmønster og bolig. Ved gjennomføring av planen selv uten 
disse områdene, vil arealutviklingen i kommunen gå i motsatt retning av mål, strategier og 
føringer i regional plan. 

7.1.2.2 Næringslokalisering 
R10 angir at lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om rett 
virksomhet på rett sted, og H3 angir at kommunene bør utarbeide bestemmelser som angir hvilke 
næringsformål som tillates eller eventuelt ikke tillates i de enkelte næringsområdene i tråd med 
prinsippet i R10, og at dette også gjelder for eksisterende næringsområder. Som nevnt under 
overordnet utbyggingsmønster er det plassert en rekke næringsarealer i ulike deler av 
kommunen. Bortsett fra ett område, N12, er det ikke angitt bestemmelser for hva slags type 
næring. Kommuneplanen fungerer således ikke som et styringsredskap for å styre 
arbeidsplassutvikling i tråd med prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Dog er det oppgitt at 
man legger til rette for publikumsrettet næring og servicetilbud i reguleringsplaner for 
sentrumsområder i kommunen, særlig Nannestad sentrum. Dette gir imidlertid ingen planmessig 
styring over B- og C-områder. 
  
R11 gjelder for regionale områder for større arbeidsplassintensive virksomheter og er ikke 
relevant i denne kommunen. 

7.1.2.3 Handelslokalisering 
Regional plan for handel ble vedtatt kort tid før kommuneplanen i Nannestad, og var til dels til 
vurdering i departementet etter vesentlig innvending. Dette kan ha betydning for om planens 
føringer var til vurdering i utarbeidelse av kommuneplanen.  
  
Den regionale planbestemmelsen angir at nyetablering eller utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomhet er bare tillatt i sentrumsområder av byer og tettsteder, slik disse er lokalisert, 
dimensjonert og avgrenset i gjeldende arealdel og med de unntak som framgår av retningslinjene 
for nærbutikk og nærservice. Retningslinjene skal legges til grunn i kommuneplaner. Det er ingen 
dimensjoner, eller spesifikk avgrensning av handelsområder i kommuneplanen. Det er foreslått 
sentrumsformål både i Nannestad sentrum (prioritert område) og i Maura, uten at det er framvist 
vurderinger knyttet til handel. Det bør her sees til at den regionale planen var nylig vedtatt ved 
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kommuneplanens behandling av arealdelen og fortsatt lå til departementet for endelig avklaring, 
og at dette kan ha hatt innvirkning.   
  
Når det gjelder den regionale planens retningslinje 5.25 om unntak fra plasskrevende varer, så 
har kommuneplanens bestemmelse §1-3 en definisjon av plasskrevende varer som: ‘forretninger 
som forhandler biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, 
samt salg fra planteskoler og hagesentra.’ Dette er i tråd med det som ordinært defineres som 
plasskrevende og vil motvirke bransjeglidning. Da det imidlertid ikke er angitt spesifikke 
bestemmelser utover denne definisjonen, hverken generelt eller for det enkelte næringsområde, 
er det vanskelig å se at det har praktisk betydning. For øvrig er det ingen særskilte bestemmelser 
om handel i planen. 

7.1.2.4 Parkering 
R15 angir at det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan. Da den regionale planen ikke er særlig substansiell i sin føring knyttet til 
retningslinjen er det krevende å si noe om kommuneplanene er i tråd med dette eller ikke. 
Retningslinjen viser til føringene for regional plan hvor det er grunn til å anta at det er å ikke 
legge opp til mer personbiltransport enn nødvendig, men det er vanskelig å lese av planen når en 
kommune har innfridd kravene. Vi gjør derfor fortrinnsvis en vurdering om det er gitt føringer for 
parkering ved utbygging av relevante formål.  
  
Kommuneplanen har bestemmelse som angir at parkeringskrav fastsettes i reguleringsplan med 
maksimalt antall parkeringsplasser per enhet. Videre er det minimumskrav for eneboliger, 
tomannsboliger, konsentrert bebyggelse og blokk. Det er ingen føringer for næring. Gitt den noe 
svake formuleringen i regional plan er det krevende fastslå entydig om dette er i tråd med 
retningslinjen eller ikke. Vi heller uansett mot at det ikke følger det godt nok opp, i det regional 
plan i planbeskrivelse anfører at det er relevant å ha relativt like normer for hele kommunen, og 
fordi det å angi maksimumskrav fra reguleringsplan til reguleringsplan ikke gir uttrykk for en 
tydelig, helhetlig parkeringspolitikk. 

7.1.2.5 Bærekraft 
Det er ikke angitt egne regionale føringer for bærekraft i den regionale planen. 
 

7.1.3 Nesodden 
Kommuneplanens arealdel for Nesodden ble vedtatt 27.3 2019, og stadfestet av 
Kommunaldepartementet i juni 2020. Planen har en tidshorisont fra 2018 til 2042. Hovedformålet 
med kommuneplanen er å utvikle Nesodden på en miljøvennlig og framtidsrettet måte. 
Kommunen vil satse på næringsutvikling slik at det legges til rette for at innbyggere kan bo og 
jobbe i samme kommune. Grøntområder skal bevares og hundremetersskoger skal ivaretas også i 
vekstområder.   

7.1.3.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Vurderingen av overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig, gjøres på samme måte som ved 
gjennomgang av de to øvrige kommuneplanene, ved å se de ulike retningslinjene i sammenheng. 
  
Kommuneplanen følger ikke opp R2 om å utarbeide et vekstdimensjoneringsgrunnlag for all 
utbygging, hvor det også ses hen til kollektivtilgjengelighet. Planen slår kun fast at kommunen 
fram mot 2042 legger opp til en veksttakt på opp mot 150 boliger i året med henvisning om hvor 
mange innbyggere det forventes til Oslo og Akershus fram til 2035. Dette tilsvarer 3 600 boliger. 
Dette er en langt høyere vekst enn fylkeskommunens og SSBs framskrivninger for perioden. Ett 
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av formålene med planen er å satse på næringsutvikling, men det er ikke utarbeidet 
dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplasser. Det angis heller ikke hva boligbehovet er eller 
hvordan dette er fordelt. Dersom det legges til grunn at avsatte arealer tilsvarer ønsket 
befolkningsvekst vil det således innebære mer areal enn framskrivningene tilsier. Det er i seg selv 
ikke problematisk med tanke på R2s utforming da denne ikke spesifiserer hvordan veksttakt skal 
defineres.  
  
Kommuneplanen følger heller ikke R3 om bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. I 
den regionale planen er kun Tangen angitt som prioritert tettsted, mens kommuneplanen 
definerer både Tangen og Fagerstrand som prioriterte vekstområder, med en vekstfordeling på 
hhv. 45 og 35 prosent. Siden dimensjoneringsgrunnlaget ikke er utarbeidet er det krevende å 
fastslå hvorvidt planen holder seg innenfor disse prosentangivelsene, men dette er uansett i strid 
med den regionale planen. Her kan det bemerkes at daværende Akershus fylkeskommune 
fremmet innsigelse ikke til at man brøt med planen når det gjaldt hvilke områder som ble 
prioritert, men den opprinnelige fordelingen mellom Fagerstrand og Tangen, som i høringsutkastet 
var 40 prosent på hver. Tvert imot angir fylkeskommunen i sin høringsuttalelse forståelse for at 
Nesodden vil ha to prioriterte steder og antyder at regional plan må revideres som følge av dette. 
Statsforvalter er imidlertid tydeligere på motstriden til regional plan.  
  
Det kan også bemerkes at endringen i vekstfordelingen ikke fikk betydning for kart og 
bestemmelser. Det synliggjør utfordringen med at vekstfordelingen ikke er koblet til et skikkelig 
dimensjoneringsgrunnlag koblet med hvor store arealer som behøves for antall boliger som 
trenger reguleres. Vekstfordelingen som er angitt i planbeskrivelsen har altså ingen praktiske 
implikasjoner for kart og bestemmelser og det er grunn til å spørre seg om den da har praktiske 
konsekvenser i utforming av arealdelen.  
  
Siden kommuneplanen angir to prioriterte vekstområder, er det angitt grønn grense (jf. R8) for 
begge stedene. Kommuneplanen angir her en ytre og en indre grense, hvor prinsipper om 
gangavstand til sentrum, utbyggingsrekkefølge henimot utbyggingsbehov mot 2042, vedtatte 
eller pågående planer og bevaring av nesoddmarka, er lagt til grunn. Den indre og ytre grensen 
er valgt med utgangspunkt i ønsket om å prioritere vekst «innenfra og ut», et prinsipp som også 
følger av den regionale planen. De ytre vekstgrensene framstår imidlertid som rause, men det er 
gitt føringer som til en viss grad sikrer en «innenfra og ut»-tilnærming. Senterpunktet for 
gangavstand er for Tangen lagt i ytterkant av sentrumsområdet og framstår noe misvisende.  
  
Kommuneplanen har i stor grad, men ikke fullstendig, fulgt opp R5 om å vurdere å ta ut avsatte, 
men ikke regulerte (på vedtakstidspunkt for regional plan) områder utenfor prioriterte områder. 
Dette gjelder vel og merke når begge de prioriterte vekstområdene er tatt med. Arealer som 
ligger utenfor vekstområdene har endret arealformål fra utbygging til LNF, dersom de ikke er 
regulert eller hvor planarbeid ikke er igangsatt. Det siste er ikke iht føringen, disse områdene skal 
også iht regional plan vurderes.  § 32-2 i bestemmelsene angir at det ikke tillates nye boliger 
innenfor LNF spredt boligbebyggelse og kan anses å være i tråd med føringene i R8 og R9. 

7.1.3.2 Næringslokalisering 
R10 angir at lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på 
rett sted, og H3 angir at kommunene i sine kommuneplaner skal utarbeide bestemmelser om 
hvilke næringsformål om tillattes eller ikke tillates i de enkelte næringsområdene iht prinsippet 
om rett virksomhet på rett sted. Det er kun ett av de avsatte næringsområdene (Granholt) hvor 
det er angitt hva slags formål som tillates (kontor). For næringsområder ellers er det ikke gitt 
bestemmelser om hva slags typer næring som tillates, og følgelig avklarer og styrer 
kommuneplanen ikke lokalisering av næring iht prinsippene om rett virksomhet på rett sted.  
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Riktignok er ABC-prinsippene angitt som retningslinje i kommuneplanen. Her er den regionale 
planens beskrivelse av disse prinsippene parafrasert. Retningslinjene hjemler ikke avslag, spesielt 
ikke med tanke på allerede regulerte næringsområder, og det er særskilt angitt i H3 at dette skal 
gjøres for eksisterende næringsområder med arealreserver. Parafraseringen gjør det også 
vanskelig å gjennomføre i praktisk planarbeid, når prinsippene ikke er operasjonalisert. 

7.1.3.3 Handelslokalisering 
Regional plan for handel ble vedtatt kort tid før kommuneplanen i Nesodden, og var til dels til 
vurdering i departementet etter vesentlig innvending. Dette kan ha betydning for om planens 
føringer var til vurdering i utarbeidelse av kommuneplanen.   
  
Den regionale planbestemmelsen angir at nyetablering eller utvidelse av handelsvirksomhet bare 
er tillatt i sentrumsområder av byer og tettsteder, med unntak for plasskrevende eller 
nærbutikker. Det er angitt sentrumsformål på Tangen og Fagerstrand, i tillegg er det også enkelte 
mindre områder avsatt for forretningsformål på Fjellstrand og Kirkeåsen. Det er ikke gjort noen 
vurdering av dimensjonering for handel, som er i strid med bestemmelsen. Den regionale planen 
for handel har for øvrig definert samme senterstruktur som den regionale planen for areal og 
transport, og således er ikke Fagerstrand i realiteten et område hvor det skal tilrettelegges for 
handelstilbud utover nærtilbud. Her blir imidlertid signalene fra fylket noe tvetydig i det de i 
uttalelse til denne plan har gått bort fra å stå fast ved den senterstruktur som er vedtatt i de to 
regionale planene.  Det er ikke angitt områder for plasskrevende varegrupper i planen. 

7.1.3.4 Parkering 
R15 angir at det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan. Da den regionale planen ikke er særlig substansiell i sin føring knyttet til 
retningslinjen er det krevende å si noe om kommuneplanene er i tråd med dette eller ikke. 
Retningslinjen viser til føringene for regional plan hvor det er grunn til å anta at det er å ikke 
legge opp til mer personbiltransport enn nødvendig, men det er vanskelig å lese av planen når en 
kommune har innfridd kravene. Vi gjør derfor fortrinnsvis en vurdering om det er gitt føringer for 
parkering ved utbygging av relevante formål. Nesodden har i sin kommuneplan ikke angitt 
føringer knyttet til maksimums- eller minimumsnormer i kommuneplanen, men viser til egne 
føringer for dette. Kun for næringsområdet Granholt er det angitt spesifikk maksnorm. For øvrig 
er det gitt retningslinjer om sambruk av parkeringsplass i sentrumsområder og føringer for 
frikjøp.  
  
Parkeringsnormene differensierer på ulike soner i kommunen og har maks- og minimumsnormer. 
Disse er relativt restriktive, men har for eksempel strengere maksimumsnormer på lager/engros 
enn butikk og detaljhandel. Igjen er det dog krevende å vurdere om dette oppfyller regional plans 
føringer, da disse ikke er særlig eksplisitte. Man kan bemerke at en utfordring ved å operere med 
en norm framfor bestemmelser i kommuneplan, er at det ikke hjemler avslag i byggesaker på 
gjeldende reguleringsplaner uten angitte normer, men vi kan ikke si at dette ikke er i tråd med 
regional plan. Også andre kommuner som den regionale planen gjelder for, herunder Oslo, 
opererer med tilsvarende normer framfor angivelse som bestemmelse i kommuneplan 

7.1.3.5 Bærekraft 
Det er ikke angitt egne regionale føringer for bærekraft i den regionale planen. 
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7.2 Buskerud 
7.2.1 Hemsedal 
Kommuneplan 2018 – 2030 Arealdel ble vedtatt 6. desember 2018. Formålet med planarbeidet 
har blant annet vært å gjøre tilpasninger på sentrum- og tettstedsutvikling, sikre arealer til 
arealkrevende næringer og gjennomgå planbestemmelsene. Planarbeidet resulterte imidlertid ikke 
i nye områder til bolig, sentrumsformål eller næring. Derimot har 13 områder blitt 
konsekvensutredet for endring til bebyggelse og anlegg - fritidsboligbebyggelse og 10 områder til 
LNFR Spredt utbygging (både bolig, fritidsbolig og næring). Endringene av planbestemmelsene 
som er foretatt er vurdert til å være uten konsekvenser som krever konsekvensutredning. 
 
Arealdelen bygger på målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 om blant annet 
utbyggingsmønster, boligbygging og næringsutvikling.   
 
Det er Regional plan for areal og transport i Buskerud (RP ATP BU) som er den relevante regionale 
planen for kommuneplanens arealdel for Hemsedal.  

7.2.1.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Senterstruktur, utbyggingsretning, langsiktig grense 
I RP ATP BU er Trøym identifisert som mindre tettsted, nest laveste nivå i senterstrukturen. Det 
laveste nivået nærsenter/bydelssenter/lokalsenter kan kommunene definere selv i 
kommuneplanen. I kommuneplanens arealdel er de tre tettstedene Tuv, Trøym og Ulsåk avsatt 
med sentrumsformål i plankartet, og det er heller ikke gjort noen differensieringer mellom dem i 
planbestemmelsene. Denne jevnbyrdigheten mellom de tre tettstedene er i tråd med 
samfunnsdelen der de tre tettstedene er utpekt som attraktive boligområder, men strider med 
prinsippene for senterstrukturen i RP ATP BU. 
 
Retningslinjene 1 til 4.4.1 Dyrka mark om langsiktig avgrensing mot dyrka mark og retningslinje 
2 til 4.4.3 Grønnstruktur i og ved byer og tettsteder om langsiktig grønnstruktur er ikke 
tematisert i planbeskrivelsen eller fulgt opp i plankart og bestemmelser.   
 
Regional plans delmål for by- og stedsutvikling er «Attraktive, levende, miljøvennlige og 
kompakte steder der mennesker trives». Retningslinje 2 til  4.1 By- og stedsutvikling sier at «I 
byer og tettsteder jf. by- og tettstedsstrukturen i kap. 3.3, prioriteres høy arealutnyttelse, urbane 
kvaliteter og miljøvennlige transport- løsninger som gange, sykkel og kollektivtransport.» 
 
Kommuneplanen gir ikke bestemmelser om utnyttelse verken i tettstedene som er avsatt med 
sentrumsformål eller i områder for boligbebyggelse. Planbestemmelse 2.2.2 angir at områder for 
boligbebyggelse kan bebygges med «einebustader og fleirmannsbustader», og åpner slik vi leser 
det opp for høy tetthet også utenfor sentrumsområdene. 
 
Boliger 
RP ATP BU anfører at «Kommunene bør ha en strategi for boligutvikling med en samlet oversikt 
over potensiale for boligbyggingen i kommuneplanen og i regulerte områder» (retningslinje 4 til 
4.2.4 Boliger, s. 18). I planbeskrivelsen er det en slik oversikt over boligreserven i de tre 
tettstedene og i LNFR-spredt, og en diskusjon av tallene. Der vises det også til kommunens 
vedtatte utbyggingspolitikk som «opnar opp for auka kommunalt engasjement i 
utbyggingsområda.» (s. 12). 
 
RP ATP BUs strategi for boliger er å lokalisere dem slik at transportbehovet reduseres. Dette 
innebærer at «nærhet til service- og publikumsfunksjoner i sentrum bør være styrende for hvor 
boligene lokaliseres». Av den grunn legger regional plan opp til at mest mulig av boligveksten skal 
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være i sentrum eller i gang- og sykkelavstand til sentrum. Dette gjelder eksplisitt også i 
distriktskommunene. Andre hensyn gjør at den regionale planen også har rom for boligbygging i 
grender, nærsentra og spredt boligbygging. Planretningslinjene til 4.2.4 Boliger sier at «Boligvekst 
skal hovedsakelig skje jf. by- og tettstedsstrukturen» (egen utheving), og da i sentrum eller i en 
sone på 2-3 km fra sentrumsområdet. For Hemsedal betyr dette Trøym. Tuv og Ulsåk er etter RP 
ATP BUs terminologi nærsentra eller lokalsentra (de er dessuten er over 3 km fra Trøym 
sentrum). Om lag halvparten av boligreserven som er vist i kommuneplanens planbeskrivelse 
ligger dermed utenfor der det området der boligveksten etter regional plans føringer hovedsakelig 
skal skje. 
 
For boligvekst utenfor by- og tettstedsstrukturen, har Regional plan føringer for nye boligområder. 
Det er kun ett nytt område for spredt boligbebyggelse som faller inn under dette. Retningslinje 2 
til 4.2.4 Boliger har føringer for dette. For oss er det uklart om disse tre føringene skal leses som 
kriterier for å tillate et nytt område og om eventuelt alle tre kriteriene må oppfylles. Vi kan derfor 
ikke slå fast om dette ene nye boligområdet er i tråd med retningslinjen eller ikke. 
 
Internt i boligområdene skal utbyggingen skje innenfra og ut. Dette er ikke tematisert i 
planbeskrivelsen. For to boligområder er det skrevet en bestemmelse om utbyggingsrekkefølge. 
Grunnen til dette ligger antagelig i utbygging av teknisk infrastruktur, og ikke i innenfra og ut-
prinsippet. 

7.2.1.2 Næringslokalisering 
Strategien for næring i Regional plan er å lokalisere arbeidsplasser og næring etter ABC-prinsippet 
og å lokalisere publikumsrettet virksomhet i sentrum.  
 
Det er ikke lagt inn nye arealer for næringsvirksomhet eller sentrumsformål i kommuneplanens 
arealdel, derimot er det lagt inn et område for spredt næringsbebyggelse. 
 
Retningslinjene til 4.2.2 Arbeidsplasser og næring og 4.2.3 Publikumsrettet virksomhet er knyttet 
til plassering i senterstrukturen. Både «næringsliv og offentlige virksomheter med mange arbeids- 
plasser og mye besøk» og «Publikumsintensiv offentlig og privat virksomhet» lokaliseres til de 
stedene som Regional plan definerer inn i senterstrukturen. Som beskrevet over er Trøym 
plassert inn i denne senterstrukturen, og disse virksomhetene skal følgelig styres mot Trøym. 
Handel og service i Tuv og Ulsåk skal etter regional plans prinsipper derimot dimensjoneres etter 
lokalbefolkningen/tettstedets behov med skole, barnehage, nærbutikk som eksempler på dette.  
 
Bestemmelsen for sentrumsformål i kommuneplanen åpner for en rekke virksomheter og 
funksjoner «barnehage, undervisningsbygg, institusjonar, helseinstitusjonar, bygg for religiøs 
utøving og forsamlingslokale, forretning, kontor, idrettsanlegg, grøntstruktur, uteopphaldsareal, 
samferdsleanlegg og infrastruktur». Dette er i og for seg i tråd med føringene i Regional plan. 
Men når Tuv og Ulsåk er omfattet av samme bestemmelse om sentrumsformål som Trøym, bryter 
dette med prinsippene for funksjonsdeling mellom de ulike delene i Regional plans senterstruktur.  
 
Kommuneplanen sier ikke noe om hvilke typer virksomheter som ikke bør lokaliseres i 
sentrumsområdene. Motsatt er det heler ikke bestemmelser som forbyr virksomheter som burde 
være i sentrum fra å etablere seg i andre næringsområder.  
 
Det er imidlertid viktig å se næringslokalisering i Hemsedal også sees i sammenheng med 
føringene i regional plan for lokalisering av virksomheter knyttet til 4.2.5 Reiseliv: «3.  For 
kommersielle destinasjoner skal kommunene prioritere en arealbruk som styrker de kommersielle 
kjernene i destinasjonen.» Uten lokalkjennskap er det vanskelig å bedømme om denne føringen 
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nyanserer vår forståelse av oppfølgingen av regional plan. Men alt i alt synes det som regional 
plans retningslinjer for næring har gitt seg lite utslag i kommuneplanen. 
 
Bestemmelsene til områdene for spredt næringsbebyggelse åpner for beskjeden næringsutvikling 
med krav til detaljreguleringsplan, og spiller ikke inn i denne vurderingen.  

7.2.1.3 Handelslokalisering 
Strategien for handel i RP ATP BU er å lokalisere handel og service i sentrum. Retningslinje 1 til 
4.2.1 Handel og service krever at «Sentrumsområdet med arealer for handel og service fastsettes 
i plankartet til kommuneplanens arealdel. Det skal defineres som et indre sammenhengende 
område og som utgjør det naturlige handelsområdet.» 
 
Det er avsatt sentrumsområder på tre tettsteder i Hemsedal, som synes å være et brudd med 
senterstrukturen i regional plan.  
 
Sentrumsområdene som er avsatt på kommuneplankartet er svært store arealer, og synes å 
dekke hele tettstedene. Altså følger kommuneplanen ikke opp kravet om å definere et 
sentrumsområde som det naturlige handelsområdet. 
 
Det er kommuneplanbestemmelsen til sentrumsformål som styrer hvilke funksjoner 
sentrumsområdene skal ha. Som vist over er det tillatt med forretninger i sentrumsområdene. 
Ytterligere bestemmelser om hva slags type handel eller omfang som tillates i sentrumsformål, gir 
kommuneplanen ikke. Regional plans retningslinje 2 som handler om dimensjonering av 
detaljhandel og volumvarer mellom definerte byer og tettsteder i regional plan og lokal/nærsentra 
er dermed ikke fulgt. Dette innebærer at føringene om senterstrukturen i RP ATP BU ikke følges 
opp, ved at lokalsentrene Tuv og Ulsåk også kan ha detaljhandel dimensjonert utover det lokale 
markedet.  
 
Plasskrevende handel bør ifølge regional retningslinje 3 til 4.2.1 Handel og service lokaliseres 
utenfor sentrumsformål og i egne områder avsatt til dette i kommuneplanen. Kommuneplanen gir 
ingen begrensning på hva slags type handel som kan lokaliseres innenfor sentrumsformål, altså 
følger ikke kommuneplanen direkte opp føringer om plasskrevende handel. Men dette må også 
sees i sammenheng med at områdene med sentrumsformål dekker hele tettstedsområdene.  
Det er avsatt områder for næringsvirksomhet på plankartet, innenfor disse er det åpnet for 
arealkrevende handel, men også industri, veiserviceanlegg, lager og kontor. 
 
Kommuneplanen har ingen bestemmelser som følger opp de regionale retningslinjene om 
kjøpesentra. 

7.2.1.4 Parkering 
Regional plan har «en samordnet parkeringsstrategi» som overskrift for temaet parkering. 
Retningslinje 2 til 4.2.6 Parkering innebærer at «Det skal innføres maksimumsnormer for hhv. 
parkering for bolig, kontor, handel og offentlig formål ved nybygg, ombygging og bruks- endring. 
Maksnormer for parkering for detaljhandel skal være like for alle deler av kommunen.» 
Kommuneplanen har bestemmelser om parkeringsdekning, men siden det ikke går fram av 
bestemmelsen om dette er maksimums- eller minimumsnormer, antas det at det er det siste. Den 
regionale retningslinjen er dermed ikke fulgt opp. 
 
Regional retningslinje 4 til 4.2.6 Parkering er en føring til planarbeidet om å «vurdere å fjerne 
eller senke minimumskravet til parkering for boligformål i sentrumsområder med god kollektiv- 
dekning» og se «på andre løsninger som gir en bedre utnyttelse/bruk av eksisterende 
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parkeringsplasser, og åpning for at boligkjøp ikke innbefatter parkeringsplass.» Dette er ikke 
tematisert i planbeskrivelsen, og det er heller ingen bestemmelser som synes å være påvirket av 
dette. 

7.2.1.5 Bærekraft 
Bærekraft er ikke spesielt tematisert i kommuneplanen. Verdier knyttet til landskap, 
naturmangfold mm. er beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Befolkningsutvikling og boligbehov er beskrevet i planbeskrivelsen. Boligsosiale tiltak er et av fire 
punkter i oppsettet for utbyggingsavtaler. 
 
Tilrettelegging for fritidsnæringen er et sentralt tema for planarbeidet, men faller utenfor fokus for 
dette oppdraget.  
 

7.2.2 Kongsberg 
Kommuneplanens arealdel 2022 – 2030 ble vedtatt av Kongsberg kommune 22.06.2022. 
Kommuneplanens arealdel bygger på utbyggingsstrategien som er en del av kommuneplanens 
samfunnsdel (vedtatt 2018). Utbyggingsstrategiens mål er: 

 I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster som ivaretar klimautfordringene.  
 I 2030 har Kongsberg et mangfoldig tomte- og boligtilbud.  
 I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster som legger til rette for vekst og bidrar til sunn 

kommuneøkonomi.  
 I 2030 har kommunen attraktive bydeler hvor den historiske bygningstradisjonen er 

ivaretatt.  

7.2.2.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Senterstruktur, utbyggingsretning, langsiktig grense 
Det overordnede utbyggingsmønsteret i Buskerudbyen styres av retningslinje P1.1 Prioriterte 
utviklingsområder med tilhørende temakart og beskrivelse. Her pekes det på Kongsberg som 
prioritert utviklingsområde.  
 
Kongsberg kommune har en senterstruktur der Kongsberg by er på høyeste nivå, Hvittingfoss er 
definert som lokalsenter og Jondalen og Efteløt som nærsentre. Regional plan for areal og 
transport Buskerudbyen 2013-2023 definerer kun Kongsberg som prioritert utviklingsområde, og 
har ingen føringer om øvrig senterstruktur i kommunen. Regional pan for areal og transport i 
Buskerud definerer derimot både Kongsberg (regional by) og Hvittingfoss (mindre tettsted). I RP 
ATP BU er det opp til kommunene å definere nærsentre og grendesentre i sine kommuneplaner. 
Kommuneplanen følger med opp både føringer om senterstruktur i RP ATP BB og RP ATP BU.  
 
P1.1 Prioriterte utviklingsområder sier videre at det «skal avmerkes prioritert sone for boligvekst, 
prioritert sone for arbeidsplass- vekst og prioritert sone for etablering av sentrumsfunksjoner 
(sentrumsområde). Avgrensningene skal følge prinsipper angitt i felles areal- og transportplan for 
Buskerudbyen, men det kan gjøres lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.»  I Kommuneplanens 
arealdel 2022-2030 viderefører Kongsberg kommune strategien fra tidligere kommuneplan om 
kompaktbyen og inndeling i tre soner med ulike funksjoner og føringer for arealbruk. 
 
- Sone A har høyest utnyttingsgrader og tar utgangspunkt i gangavstand til sentrum.  
− Sone B omfatter omkringliggende byggeområder til sentrum og tar utgangspunkt i sykkelavstand.  
− Sone C er områder med større avstand til sentrum med lavere utnyttingsgrader.  
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Sone A og B er avsatt både for Kongsberg og for Hvittingfoss, mens resten av kommunen er sone C. 
Avgrensningen av sonene er i tråd med føringene i P1.1., med den forskjellen at avgrensningen også 
er brukt i Hvittingfoss, som i RP ATP BB ikke er et prioritert utviklingsområde. Av intervjuet går det 

fram at dette ikke har vært problematisert i dialogen med fylkeskommunen. 
 
Videre er det ikke klart hvordan den prioriterte sonen for etablering av sentrumsfunksjoner er fulgt 
opp i kommuneplanen. Sentrumsavgrensingen skal ifølge RP ATP BB være en sammenhengende 
enhet, bør ikke være for stort, og være flerfunksjonelt med boliger, arbeidsplasser, handel, 
kulturinstitusjoner mm. «Sentrumsområdene fremgår av gjeldende kommuneplaner, men 
avgrensningen av disse områdene bør vurderes på nytt ved revisjon av kommuneplanens arealdel.» 
Sentrumsformålet i Kongsberg dekker flere kvartaler, men det er også gjort bruk av andre 
arealformål i det som ser ut til å være sentrumskjernen. Det er også brukt sentrumsformål i 
Hvittingfoss sentrum.  
 
Videre sier P1.1 Prioriterte utviklingsområder at «Det skal utarbeides konkrete mål for bolig- og 
arbeidsplassvekst innenfor prioriterte utviklingsområder.» Planbeskrivelsen inneholder 
beregninger av arealreserve og boligreserve. Det er også som en del av kommuneplanprosessen 
gjort strategiske valg med tanke på andre virkemidler for gjennomføring av boligutviklingen som 
ligger i kommuneplanen.  Strategien innebærer at virkemidler rettes inn for å gjennomføre Sentrum 
nord og senere i planperioden Nordbyen. Intensjonen om å styre boligutviklingen synes å være 
ivaretatt, selv om ikke kommuneplanen har tallfestede mål for boligvekst. Imidlertid kan det 
diskuteres om kommuneplanen uthuler prioriteringen av Kongsberg by i RP ATP BB ved at 
Hvittingfoss også inkluderes i A- og B-sonen. RP ATP BU, som er vedtatt fem år etter RP ATP BB er 
uklar på hvordan de to planene skal sees i sammenheng utover at de samvirker. 
 
Også for næring har planbeskrivelsen oversikt over arealreserven fordelt på soner, men har heller 
ikke et tallfestet mål for arbeidsplassveksten innenfor sonene.  
 
Boliger 
P6.2 Utvikling og regulering av nye boligområder sier at «Nye boligområder skal søkes utviklet i 
gang- og sykkelavstand til kollektiv- knutepunkt og sentrumsområder.» Det er 10 nye områder 
som avsettes til bolig i kommuneplanen. Blant disse er det eksempler på boligområder der gang- 
og sykkelavstand til kollektiv- knutepunkt og sentrumsområder ikke ser ut til å ha vært førende. 
Det er også noen nye områder i Hvittingfoss og igjen er det spørsmål om det om hvilken av de to 
regionale planene som skal være førende. Lokaliseringen innenfor gang- og sykkelavstand lokalt i 
Hvittingfoss er i hvert fall i tråd med retningslinjene om boligbygging (4.2.4) i RP ATP BU: 
 

1. Boligvekst skal hovedsakelig skje jf. by- og tettstedsstrukturen i kap. 3.3 og i gang- og 
sykkelavstand til kollektivtilbud og/ eller kollektiv- knutepunkt og/eller 
sentrumsfunksjoner. Dette innebærer at boligbygging skal skje 

a. i sentrum og i en boligsone på 2-3 km fra sentrumsområdet jfr. kap. 4.2.1, pkt. 1. 
 
Det strategiske valget med tanke på gjennomføring av boligutviklingen peker på at kommunens 
valg av virkemidler for utviklingen av nye boligområder følger opp føringen i P6.22. 
 
Andre del av P6.2 handler om å vurdere uregulerte områder. I kommuneplanen til Kongsberg er 
store arealer avsatt til bolig tilbakeført til LNFR. Det største er Sydbyen langs jernbanestrekningen 
sør for Kongsberg med potensial for 1500 boenheter.   
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H1.1. Revisjon av kommuneplanens arealdel sier at «Kommuneplanens arealdel skal revideres for 
å innarbeide felles strategier i denne plan for arealbruk og transportsystem.» Planbeskrivelsen 
gjør rede for flere endringer og hvordan disse er begrunnet i strategier og mål som er i tråd med 
Buskerudby-planen.   

7.2.2.2 Næringslokalisering 
Retningslinjene P4.1-P.4 legger til grunn ABC-prinsippet for lokalisering av nye 
næringsvirksomheter. Også planbestemmelsene til kommuneplanen bruker begrepene A-, B- og 
C-næringer definert som hhv. «Arbeidsplassintensiv eller besøksintensiv næring», «Næring med 
lavere arbeidsplass- og besøksintensitet » og «Areal- eller transportkrevende næring.» For 
områder som er avsatt til næringsbebyggelse tillates A-næringer i næringsområder i sone A, B-
næringer i næringsområder i sone B og C-næringene i næringsområder i sone C. Også 
bestemmelsene for kombinerte formål synes å følge logikken med A-næringer i sone A, B-
næringer i sone B og C-næringer i sone C. Uten at det er eksplisitt i planbestemmelsene vil også 
A-næringer være aktuelle innenfor sentrumsformål. Arealformålet offentlig og privat tjenesteyting 
følger soneinndelingen kombinert med senterstrukturen som er gjort rede for under 7.2.2.3 
 
For A-virksomheter sier RP ATP BB at disse skal lokaliseres til sentrumsområdene i de prioriterte 
utviklingsområder. I kommuneplanen for Kongsberg er det åpnet for A-næringer ikke bare i 
sentrum, men i området med gangavstand til sentrum (sone A). Videre er det også tillatt med A-
virksomhet i Hvittingfoss, som ikke er et prioritert utviklingsområde i RP ATP BB. 
 
RP ATP BB sier: «B-virksomheter skal primært søkes lokalisert innenfor prioritert sone for arbeids- 
plassvekst i prioriterte utviklingsområder eller sekundært til andre eksisterende 
næringsområder». Prioritert sone for arbeidsplassvekst er områdene med gangavstand til 
sentrum, altså sone A i kommuneplanen for Kongsberg. Kommuneplanen dytter dermed B-
næringene et hakk lenger ut enn det RP ATP BB legger opptil. Igjen er det heller ikke hold i RP 
ATP BB for at B-næringer kan lokaliseres i Hvittingfoss. 
 
For C-næringer sier RP ATP BB at disse «skal søkes lokalisert til næringsområder med god 
tilknytning til infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet». Det er tilfelle for mange av 
næringsområdene i Kongsberg der C-næringer er tillatt, men antagelig er det også mange mindre 
næringsområder for C-næringer som ikke har denne gode tilknytningen. 
 
Retningslinjen for store virksomheter i RP ATP BB er ikke tematisert i kommuneplanen for 
Kongsberg. 
 
Handlingsprogrammets punkt H4.3 handler om at «Ved revisjon av kommuneplanenes arealdel 
skal man for eksisterende næring-sområder med større udisponerte arealreserver påse at 
strategier for nærings- lokalisering i denne plan følges.» Planbeskrivelsen viser en detaljert 
oversikt over arealreservene for næring. Bestemmelsene om lokalisering etter ABC-prinsippene 
gjelder alle næringsområder, både eksisterende og framtidige. Kommuneplanen har derimot en 
bestemmelse som regulerer og gir insentiv til feil-plasserte eksisterende virksomheter: 
 
«Eksisterende virksomheter som er plassert i strid med lokaliseringskriteriene, kan utvides med 
maksimalt 50 kvm. Maksimal utnyttelse er 50 % BYA.» (§2.3.7.1, punkt 2) 
  

7.2.2.3 Handelslokalisering 
Bestemmelsene om handelslokaliseringen i kommuneplanen for Kongsberg styres av en 
kombinasjon av ABC-prinsippet, senterstrukturen og arealformål. For sentrumsformål og 
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forretninger: Sone A i Kongsberg by har detaljhandel, sone A i Hvittingfoss har detaljhandel for 
det lokale marked, nærsentrene Jondalen og Efteløt har detaljhandel som betjener nære 
boligområder for det lokale marked. Handel med plasskrevende varer er lokalisert til åtte 
definerte områder, og volumvarer er lokalisert til sone A. Dagligvare er i tillegg områder avsatt til 
forretninger/sentrumsformål i sone A. Samme bestemmelse styrer også arealformål for offentlig 
og privat tjenesteyting tilsvarende. 
 
Handel med plasskrevende varer er definert som «Salg der mer enn 50 % av vareutvalget utgjør 
større varer som biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer, samt salg fra planteskoler og hagesentre.» (Kommuneplanbestemmelser, 10. 
Begrepsforklaringer, s. 40). Imidlertid er vi kjent med at denne bestemmelsen nylig er blitt 
utfordret fra annet hold, ved at Konkurransetilsynet har sendt brev til Kongsberg kommune og 
klaget over konkurransehemmende utforming av kommunale retningslinjer knyttet til 
dagligvarehandel. 
 
Bestemmelsen om handelslokalisering i kommuneplanen svarer ut føringene i retningslinje 4.2.1 
Handel og service og handlingsprogrampunkt H3.2 Revisjon av kommuneplanens arealdel i RP 
ATP BU. Det brukes de samme begrepene (detaljhandel, volumvarer, plasskrevende varer, lokal 
marked). 

7.2.2.4 Parkering 
Av planbeskrivelsen går det fram at parkeringsbestemmelsene er justert noe fra forrige plan. Det 
er gitt bestemmelse om minimumskrav til parkering for boliger (differensiert etter størrelse), 
detaljhandel, kjøpesenter, industri og verksted etc., kontor. Disse er differensiert etter sone A, B 
og C.  
 
For andre arealformål og virksomheter (blant annet skole, hotell og idrettsanlegg) er det gitt 
retningslinje for dimensjonering av parkering. Også dette er differensiert etter sone A, B og C. 
 
Planbestemmelsen følger opp P13.1 Parkeringsstrategier skal innarbeides i kommuneplanen der 
det heter at «Nye parkeringsnormer skal innføres senest ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel» selv om det ikke er gitt bestemmelser om maksimumsnormer. 
 

7.2.2.5 Bærekraft 
Bærekraft blir brukt i flere sammenhenger i planbeskrivelsen. Sosial bærekraft trekkes inn som et 
argument for å fortsette utbyggingen av lokalsenteret Hvittingfoss og nærsentrene Jondalen og 
Efteløt. 
 
Kommuneplanen har egen bestemmelse om blågrønn andel (§ 1.12), jordvern (§ 1.13), mobilitet 
(§ 1.21) med krav til mobilitetsplan for visse tiltak.  

7.2.3 Lier 
Kommuneplanens arealdel for Lier kommune ble vedtatt 18/6-2019. Kommunestyrets vedtak 
gjelder kun for de deler som ikke ligger innenfor virkeområdet for Markaloven. Arealdelen er en 
detaljering av målsettinger og arealstrategi som ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 
2019-2028, vedtatt 21. mai 2019. Det regionale planverket som var relevant for planarbeidet er 
Regional plan for areal og transport i Buskerudbyen (RP ATP BB) vedtatt i 2013 og Regional plan 
for areal og transport i Buskerud (RP ATP BU) vedtatt i 2018. Som beskrevet for Kongsberg er det 
uklart hvordan de to planene forholder seg til hverandre, men i det følgende legges det til grunn 
at den mest detaljerte og geografisk spesifikke planen er førende. Av intervjuet går det fram at 
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RP ATP BU har blitt vedtatt sent i kommuneplanprosessen, og i liten grad har påvirket 
planarbeidet. 
 
Temaet handelslokalisering er kun behandlet i RP ATP BU. 

7.2.3.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
RP ATP BU har to hovedmål som angår utbyggingsmønster, nemlig at «Utbyggingsmønster og 
transportsystem skal være klimavennlig» (Hovedmål 1) og at «Det skal legges til rette for 
attraktive byer og tettsteder i alle kommuner» (Hovedmål 3) (s. 15). Strategien er «konsentrert 
arealbruk som fundament» (s. 23). Dette betyr å prioritere utvalgte utbyggingsområder og 
«samtidig behov for å si nei til prosjekter og utvikling utenfor de prioriterte utviklingsområder og 
som svekker sentrums attraktivitet.» (s. 37).  
 
Den langsiktige arealstrategien for Lier kommune ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og 
som kommuneplanens arealdel legger til grunn, synes å utfordre prinsippene i RP ATP BB. 
Føringene i den kommunale arealstrategien legger opp til «en balansert utvikling i alle 
skolekretsene [der] Boligbygging tilpasses skolekapasitet og annen lokal infrastruktur.» Deretter 
defineres en senterstruktur med tre viktige utbyggingsområder, tre områder for 
lokalsenterutvikling og tre skolekretser for å opprettholde og utvikle lokalmiljøene. I 
konsekvensutredningene av arealinnspill er det samsvar med denne kommunale arealstrategien 
som blir vurdert. Den kommunale arealstrategien inneholder imidlertid også en føring om at 
«Arealplanleggingen skal legge til rette for redusert transport, energibruk og forurensende utslipp 
til luft og vann» som svarer til RP ATP BBs hovedmål 1 om at «utbyggingsmønster og 
transportsystem skal være klimavennlig». Dette er føring 15 og 16 i den kommunale 
arealstrategien, og vurderes også i konsekvensutredningene. 
 
Det overordnede utbyggingsmønsteret i Buskerudbyen styres av retningslinje P1.1 Prioriterte 
utviklingsområder med tilhørende temakart og beskrivelse. Her er Lierstranda utpekt som 
prioritert utviklingsområde i Lier. Fordi det antas at utvikling av Lierstranda ligger noe fram i tid, 
står det i planbeskrivelsen at fram til det vil «Lier kommunes utbyggingsbehov måtte dekkes av 
de andre utbyggingsområdene i kommuneplan 2009–2020. Disse vil ha tilstrekkelig kapasitet til 
utbyggingsbehovet i den mellomliggende perioden uten at det er behov for ytterligere nye 
byggeområder.» (s. 31) Videre trekkes på Lierbyen og det nærliggende Lier sykehusområde fram 
som henholdsvis nåværende kommunesenter og viktig utbyggingsområde. 
 
Siden den kommunale arealstrategien med planhorisont i 2040 beskriver at «Liers viktigste 
utviklingsområder er Lierbyen, Lierstranda og Gullaug», følges ikke P1.1 Prioriterte 
utviklingsområder på dette punktet.  
 
P1.1 Prioriterte utviklingsområder sier videre at det «Det skal avmerkes prioritert sone for 
boligvekst, prioritert sone for arbeidsplass- vekst og prioritert sone for etablering av 
sentrumsfunksjoner (sentrumsområde). Avgrensningene skal følge prinsipper angitt i felles areal- 
og transportplan for Buskerudbyen, men det kan gjøres lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.»  
I kommuneplanens arealdel for Lier 2019 er Lierstranda tydelig markert i plankartet. Området er 
avsatt med 1001 Bebyggelse og anlegg uten underformål samt grønnstruktur, og videre 
detaljering er forutsatt avklart i kommunedelplanarbeid for samferdselsinfrastrukturen i Ytre Lier 
og områdeplan for utbyggingsområdet. Føringen i P1.1 om å avmerke soner for boligvekst, 
arbeidsplassvekst og sentrumsfunksjoner er dermed utsatt til senere planarbeid av forståelige 
grunner. Utviklingsområdet ligger imidlertid innenfor prinsippene om gang- og sykkelavstand fra 
kollektivknutepunkt som er beskrevet i RP ATP BBs planbeskrivelse.  
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Lierbyen er også avsatt med et sentrumsformål. Dette omfatter store deler av tettstedet.  
 
P1.1 foreskriver også at kommunene skal sette «Konkrete mål for bolig- og arbeidsplassvekst 
innenfor prioriterte utviklingsområder.» Dette er ikke satt i kommuneplanens arealdel, og er 
antagelig utsatt til senere planarbeid. Derimot viser planbeskrivelsen at det er nærmere 500 
boliger innenfor de 14 arealinnspillene, som er tatt inn i planen. Til sammenligning ble det i Lier 
kommune bygget 596 boliger i årene 2018-2021 (Arealprofiler 2021 (ssb.no)). 
 
Ved siden av de prioriterte utviklingsområdene legger P6.2 opp til at kommunene kan avsette nye 
områder til boligbygging, men med føringer om hvor disse «skal søkes utviklet i gang- og 
sykkelavstand til kollektiv- knutepunkt og sentrumsområder». Det er tatt inn 14 nye boligområder 
er inn i kommuneplanen. I konsekvensutredningen er disse vurdert mot samsvar med den 
kommunale arealstrategien og miljøvennlig transport. For miljøvennlig transport beskrives 
avstand til holdeplass og hyppighet på kollektivtilbudet, og ikke avstand til kollektivknutepunkt. 
Gang- og sykkelavstand til sentrumsområdene er ikke vurdert. Denne delen av P2.6 følges 
dermed ikke opp i kommuneplanen. 
 
P6.2 forutsetter at uregulerte områder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplaner 
og som ikke følger strategiene for boligutvikling i denne plan vurderes på nytt ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel. I planbeskrivelsen går det fram at kommunen ikke vil prioritere denne 
oppgaven i denne rulleringen.  
 
Strategien om kompakt arealbruk følges opp i planretningslinjene for P2.2 og P5.1. Det skal lages 
sentrumsplaner med «en fornuftig balanse mellom ønsket om høy arealutnyttelse og krav til 
omgivelseskvalitet» (P2.2) og krav om at «arealutnyttelse for byggeområder skal inngå som 
bestemmelse eller retningslinje i kommuneplanens arealdel og sentrumsplaner» (P5.1) 
Kommuneplanen gir ingen føringer for tettheter på Lierstranda. Det innebærer at P2.2 følges opp i 
senere planarbeid.  
 
Fortetting i eksisterende boligområder er tatt med i planprogrammet. I planbeskrivelsen 
diskuteres ulike strategier for fortetting, men det konkluderes med at arbeidet med nye 
bestemmelser for fortetting utsettes til et senere planarbeid. Kommuneplanen har bestemmelser 
for utnyttelsesgrad og byggehøyder på boligeiendommer (§§ 3-1, 3-2). Tilsvarende er det 
bestemmelse om grad av utnytting for eksisterende næringsområder (§ 12-5).  P2.1 og P5.1 er 
dermed fulgt opp. 

7.2.3.2 Næringslokalisering 
Retningslinjene P4.1-P.4 legger til grunn ABC-prinsippet for lokalisering av nye 
næringsvirksomheter. I kommuneplanen er det fulgt opp med en bestemmelse om at det på 
Lierstranda er «tillatt med offentlig og privat tjenesteyting, sentrumsformål og forretninger» (§-
11-5). Imidlertid er det ikke gitt noen bestemmelser som tilsier at arbeidsplassintensive 
virksomheter og virksomheter med omfattende publikumsservice ikke kan lokaliseres innenfor 
sentrumsformål (i Lierbyen) eller i næringsområder.  
 
P2.2 beskriver lokalisering av B- virksomheter. B-virksomheter «kan lokaliseres i mindre sentrale 
områder, i tilknytning til kollektivtraseene», men «skal primært søkes lokalisert innenfor prioritert 
sone for arbeidsplassvekst i prioriterte utviklingsområder eller sekundært til andre eksisterende 
næringsområder.» Bestemmelsen i kommuneplanen for Lierstranda er prinsipielt åpent for 
lokalisering av B-virksomheter. Bestemmelser til de andre næringsområdene legger ingen 
begrensinger.  
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Flere av næringsområdene som er konsekvensutredet og tatt med i planen er markert som egnet 
for B- eller C-virksomheter. I konsekvensutredningene er det vist til avstander til kollektivtilbud. 
Ettersom P2.2 ikke angir kvaliteten på kollektivtilbudet eller maksimal avstand, kan det ikke 
bedømmes om de nye innspillene følger opp føringene. Det synes imidlertid ikke ut til at 
intensjonene om redusert persontransportbehov i tilknytning til B-virksomhetene fremmes i 
kommuneplanen.  
 
P2.3 beskriver lokalisering av C- virksomheter. Disse «skal søkes lokalisert til næringsområder 
med god tilknytning til infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet.» Prinsipielt åpner bestemmelsen 
for Lierstranda også for C-virksomheter, men det vil avklares i senere planarbeid. Utover det er 
det ingen bestemmelser som styrer hvilke næringsområder C-virksomhetene lokaliseres til.  P2.3 
er derfor ikke fulgt opp.  
 
P4.4 handler om store virksomheter, og er opprinnelig myntet på relokalisering av Drammen 
sykehus. «Virksomheter som krever stort areal, og som har mange ansatte eller besøkende, skal 
søkes lokalisert slik at transportbehovet begrenses mest mulig eller at flest mulig kan gå, sykle og 
reise kollektivt. Slike virksomheter skal søkes lokalisert slik at etableringen styrker eksisterende 
by- og tettstedsstruktur.» Dette er ikke tematisert i planen, men lokalisering av nye Drammen 
sykehus er avklart siden RP ATP BB ble vedtatt og bygges på grensen mellom Drammen og Lier. 
 
Punkt H4.3 i handlingsprogrammet tilsier at man «ved revisjon av kommuneplanenes arealdel 
skal (…) for eksisterende næringsområder med større udisponerte arealreserver påse at strategier 
for nærings- lokalisering i denne plan følges. Kommuneplanens arealdel skal her gjelde foran 
eldre reguleringsplaner i næringsområdene. Ny politikk for næringslokalisering skal gjelde ny 
virksomhetsetablering. Eksisterende virksomheter i nærings- områdene skal gis utviklingsvilkår i 
tråd med gjeldende reguleringsplaner/ gjeldende kommuneplan.» 
Arealreserve for næring er ikke tematisert i planbeskrivelsen. Denne delen av punkt H4.3 er 
derfor ikke fulgt opp. 

7.2.3.3 Handelslokalisering 
For handelslokalisering er Regional plan for areal og transport i Buskerud den relevante planen. 
Retningslinje 1 til 4.2.1 Handel og service innebærer at «Sentrumsområdet med arealer for 
handel og service fastsettes i plankartet til kommuneplanens arealdel. Det skal defineres som et 
indre sammenhengende område og som utgjør det naturlige handelsområdet». Lierbyen er avsatt 
med sentrumsformål. Dette arealet omfatter store deler av tettstedet, og antas å være langt 
større enn «det naturlige handelsområdet». Retningslinjen er dermed ikke fulgt opp, men som 
beskrevet over var kommuneplanprosessen langt framskredet før RP ATP BU ble sluttbehandlet.  
 
Retningslinje 2 handler om detaljhandel og volumvarer. Bestemmelsen for Lierstranda er 
prinsipielt åpen for all type handel. For næringsområdene er det en egen bestemmelse som sier 
hvilke framtidige næringsområder der detaljhandel ikke er tillatt. Dette tolker vi som at 
kommuneplanen tillater detaljhandel i de andre framtidige næringsområdene, selv om dette 
bryter med føringene for arealformål i kartforskriften.  

7.2.3.4 Parkering 
RP ATP BBs retningslinje P13.1 Parkeringsstrategier sier at «Parkeringsstrategier i planen bør 
legges til grunn for kommunens utforming av parkeringspolitikk. Nye parkeringsnormer skal 
innføres senest ved revisjon av kommuneplanens arealdel.» Det er ikke omtalt noe arbeid med 
parkeringsstrategi i planbeskrivelsen. Kommuneplanen inneholder bestemmelser om 
parkeringskrav for boliger (§3-3) og for annen bebyggelse (§3-4). I begge tilfeller er det 
minimumsnormer. Intensjonen i RP ATP BB er ikke fulgt opp med dette, selv om kravene i selve 



 

53 

 

retningslinjen kan være det. Fra intervjuet går det fram at innstramming av parkeringsnormer 
trenger modning hos politikerne, men at endringer i restriktiv retning går i små skritt. 

7.2.3.5 Bærekraft 
Bærekraft er ikke tematisert i kommuneplanens arealdel, men i kommuneplanens samfunnsdel er 
særlig bærekraftig samfunnsutvikling og forvaltning av kulturlandskap og biologiske verdier viktig. 
 
Arealdelen har bestemmelser om krav om plan for redusert klimabelastning (§ 7-3) og om krav 
om mobilitetsplan (§7-4) i reguleringsplaner. 
 

7.3 Østfold 
7.3.1 Moss 
Moss vedtok ny arealdel 23.3.2021. Tidligere Rygge kommune er nå del av Moss kommune og 
kommuneplanen.   
 
I samfunnsdelen er det definert langsiktige arealstrategier som arealdelen skal bygge videre på. 
Arealstrategiene er delt i fire fokusområder: 

 Boligbygging og nærmiljø 
 Vern av dyrket mark, kulturminner, kultur- og naturlandskap 
 Bærekraftige transportløsninger 
 Næring og tjenesteyting 

Planbeskrivelsens omtaler at kommunen har mange sentrale områder med stort 
transformasjonspotensiale, og riktig videreutvikling av disse områdene vil i stor grad kunne dekke 
kommunens arealbehov for nye boliger, næring og tjenesteyting. 
 
Plangrunnlaget baseres på at hovedtyngden av den framtidige veksten i Mosseregionen skal skje i 
regionsenteret (Moss byområde) og områdesentrene (Kambo og Halmstad). 

7.3.1.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Regional retningslinje 1.1.2 om at hoveddelen av veksten skal skje innenfor langsiktige grenser: 
I kommuneplanarbeidet er langsiktige grenser revidert. Tidligere utbyggingsreserve Mosseskogen 
er tatt ut av langsiktig grense. 
 
Størstedelen av byggeområdene, herunder framtidige felt er innenfor langsiktige grenser. Noen 
unntak som Støtvik og Årefjorden Øst er i tråd med retningslinjen ettersom de bygger oppunder 
lokalsenter.  
 
Regionale retningslinjer 1.13.1-9 / 1.5.1-3 om spredt boligbygging / vekst utenfor 
senterstrukturen: 
Som spredt boligbygging regnes i regionalplanen utbygging utenfor fylkesplanens senterstruktur 
(definert i 1.5.2). Maks 1.5 % av boligbyggingen i Moss skal skje som dette. Kommunen har ikke 
lagt opp til nye områder som ikke er i tilknytning til senterstrukturen, eller spredt utbygging i LNF, 
men det kan skje fortetting / vekst innenfor eksisterende områder utenfor senterstrukturen. Det 
er ikke fastsatt en begrensning på denne typen områder i bestemmelsene. Kommunen peker også 
på at det er vanskelig å knytte denne typen andeler til et spesifikt tidspunkt / milepæl i de ulike 
plan- eller byggesakene. 
 
Kommunen har ikke angitt en begrensning i form av tall eller andel vekst som tillates i 
lokalsenterne, men her er det kun lagt opp til noen få mindre framtidige områder (Støtvik og 
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Årefjorden Øst). Jamfør regional retningslinje 1.5.4 om at veksten i lokalsenterne skal være 
mindre enn i område- og bysentrum.  
 
Det er ikke omtalt en egen avgrensning av senterstrukturen (i henhold til retningslinje 1.5.3). 
Men dette tolkes slik at det er byggeområdenes ytre avgrensning rundt senterområdene 
(byområdet/tettstedet og områdesenterne) som gjelder. Kommunen peker på at omfanget av 
retningslinjer er så stort at de ikke har hatt mulighet til å følge opp / vurdere alle retningslinjene.  
 
Kommunen har i lengre tid jobbet med område- eller kommunedelplaner for sentrene, og skal 
oppheve delplan for Halmstad som ikke bygger opp under dagens mål for senterutvikling. 
Langsiktige grenser er revidert i henhold til føringene i regionalplanen (1.1.18), og det er 
utarbeidet et ryddig arealregnskap (regionalplanens 1.1.14). De aller fleste regionale 
retningslinjene er fulgt opp, selv om de ikke er vurdert enkeltvis. 
 
Regional retningslinje 1.6.3 om rekkefølge / prioritering av framtidige arealer:  
Kommunen har ikke lagt inn nye framtidige arealer i perioden, eller utover planperioden. 
Retningslinjen gjelder framtidige områder i regionalplanen, og er dermed fulgt opp.  
 
Det er stilt rekkefølgekrav til framtidig areal Eskelund / Gon, men det er relativt små arealer i 
kommuneplan-sammenheng. For øvrige framtidige områder i kommuneplanen melder kommunen 
at det er igangsatt område- eller detaljregulering som gjør at rekkefølgekrav / prioritering ikke er 
vurdert som hensiktsmessig.  
  
Det er ikke omtalt hvordan regional retningslinje 1.2.4 om oppheving av planer som vanskeliggjør 
fortetting eller ABC-prinsippet er fulgt opp. 

7.3.1.2 Næringslokalisering 
Regional planbestemmelse for offentlige arbeidsplasser og besøksintensive virksomheter er 
kopiert inn i kommuneplanen (§ 7). Begrepet «besøksintensive virksomheter» fra regional 
planbestemmelse er altså ikke nærmere definert, og dette må derfor operasjonaliseres i 
oppfølgende / mer detaljerte planer.  
 
Bestemmelsen er imidlertid fulgt opp gjennom etablering / lokalisering av offentlige virksomheter 
som NAV og Tolletaten.  
 
Regional retningslinje om ABC-prinsippet: 
Kommuneplanen viderefører som bestemmelse at lokalisering skal foregå etter ABC-prinsippet. 
Konkretisering overlates til reguleringsplaner.  
 
Kommunen peker på at det er krevende å definere dette nærmere i kommuneplan, men at det 
følges opp aktivt i reguleringssakene. 
 
Retningslinje 1.8.1 om at eksisterende næringsområder med god tilgjengelighet prioriteres før 
nye områder tas i bruk: 
Kommunen har betydelige eksisterende næringsarealer rundt Patterødkrysset (E6), og videre 
langs Vålerveien (fv. 120). Det er også lagt ut større framtidige arealer nord for Kambo, og en del 
mindre framtidige arealer langs E18 mellom byområdet og Halmstad, i tilknytning til eksisterende 
områder. I kommuneplanens kapittel § 19.4 om byggeområder for næring omtales at lokalisering 
av arealene skal være avgjørende for funksjon og formål med sikte på effektiv arealutnyttelse og 
redusert transportbehov.  Det er imidlertid ikke stilt rekkefølgekrav som prioriterer mellom 
områder. Denne retningslinjen er altså ikke fulgt opp i kommuneplanens juridiske dokumenter. 
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Men kommunen melder at dette henger sammen med at det er startet opp reguleringsprosesser, 
og at dette derfor ikke har vært hensiktsmessig. Etter rullering av kommuneplanen har 
kommunen også opplevd stort trykk på næringsetablering (logistikk, gods mm), som gjør at de 
ser behovet for mer areal. 

7.3.1.3 Handelslokalisering 
Sentrumsformål er forbeholdt by- og områdesenterne. 
 
Når det gjelder handel er bestemmelsene i kommuneplanen i praksis en kopi av den regionale 
planbestemmelsen. Sentrum og avlastningsområdene er avgrenset i planen, slik som kreves i den 
regionale planbestemmelsen. Samtidig konkretiserer kommuneplanbestemmelsen ikke 
regionalplanbestemmelsen når det gjelder ivaretagelse av hensynet til gående og syklende eller 
veilederen for estetikk. Dette overlates til de enkelte reguleringsplanene. 
 
Kommunen opplever det krevende å konkretisere formuleringen «lokalt behov». De opplever også 
at byggesaksbehandlere ikke kjenner til bestemmelsen, og at det kan føre til godkjenning av 
saker som egentlig skulle vært fraviksbehandlet hos fylkeskommunen.  

7.3.1.4 Parkering 
Regional retningslinje 1.1.13 om at parkering i byenes knutepunkt skal legges til egne 
anlegg/kjeller:  
Kommuneplanen åpner for parkering på annen eiendom, eller innbetaling av beløp for felles 
anlegg. Det er stilt kvalitets- og funksjonskrav, men ikke eget krav om anlegg/kjeller. Den 
regionale retningslinjen med skal-krav er altså åpnet opp for, men ikke stilt som et skal-krav.  
Kommunen peker imidlertid på at dette er ivaretatt i deres parkeringsstrategi som følges opp i 
reguleringssaker.  
 
Regional retningslinje 1.12.2 om fastsetting av restriktive parkeringsnormer i byene:  
Innenfor tettstedsavgrensningen tillates maksimalt 1 plass pr. boenhet (§ 12). For boliggrupper 
med 4 eller flere boenheter er kravet minimum 1 og maksimalt 1,5 plasser pr. boenhet i felles 
løsning. For frittliggende boligbebyggelse kreves minimum 1,5 p-plass pr. boenhet. En plass pr, 
boenhet skal kunne være i garasje. For øvrige formål skal maksimalt tillatt antall 
parkeringsplasser fastsettes gjennom reguleringsplan. For øvrig er det bestemt at skal følges opp 
i reguleringsplaner basert på strategien fra Miljøløftet Moss (der fylkeskommunen inngår i 
samarbeidet).  

7.3.1.5 Bærekraft 
Regional retningslinje 1.1.12 om at arealer skal utnyttes effektivt og bærekraftig i et 
miljø/klimaperspektiv: 
Det er ikke stilt egne krav om utnyttelse (i form av BRA, områdeutnyttelse eller boenheter), 
blågrønn faktor eller lignende i kommuneplanen. Dette overlates til reguleringsplaner. For 
sentrum og områdesenterne styrer kommunen etter gjeldende delplaner/områdeplaner.  
 
Retningslinjen kan imidlertid sies å være fulgt opp gjennom krav til klimagassregnskap i større 
planprosjekter, og redegjørelse for tiltak for å redusere klimautslipp og energibruk i alle 
plansaker. Slik sett er hensikten bak den regionale retningslinjen fulgt opp, men det er vanskelig 
å si i hvilken grad dette er resultat av føringene i fylkesplanen.  
 
Kommunene (Moss og Rygge) har over tid hatt en boligsosial plan, men kommuneplanen 
inneholder ikke en egen redegjørelse for sosial ulikhet i henhold til retningslinje 1.1.3. 
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Regional retningslinje 1.12.6 om mobilitetsstrategi for offentlige virksomheter og privat 
mobilitetsplanlegging er ikke omtalt i kommuneplanen. Det samme gjelder 1.12.10 om 
gatebruksplaner og bruk av teknologi. Men her kan det også være prosesser for eksempel i regi 
av Miljøløftet Moss som vil være en mer naturlig arena for slik oppfølging enn kommuneplanen. 

Kommunen opplyser at de ikke har vurdert disse retningslinjene konkret i kommuneplanarbeidet.  

 

7.3.2 Skiptvet 
Skiptvet kommune rullerte kommuneplanens arealdel i 2019. Dette var imidlertid en lett rullering, 
der man ikke reviderte kommunedelplanen for sentrum som inneholder de aller fleste framtidige 
byggeområdene for bolig og næring i kommunen. Kommunedelplanen er under rullering og ligger 
per september 2022 ute til 2. gangs høring, og kommunen har blitt spilt inn som et relevant case. 
Vi har derfor valgt å se på kommunen. Vi har gjennomgått både kommuneplanens arealdel og 
foreliggende høringsutgave av delplanen for sentrum, og omtalt disse sammen, fordi vi mener de 
må ses i sammenheng dersom man skal få et overblikk over forholdet til regionalplanen.  

7.3.2.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Eksisterende og framtidige utbyggingsområder for bolig og næring er i all hovedsak lagt til 
tettstedet Meieribyen/sentrum og tilgrensende områder.  

I forbindelse med delplanen for sentrum har langsiktig grense og arealbehov og forholdet til dyrka 
mark vært sentralt. Prioritering mellom disse er vurdert.  

Et viktig grep i planen er å erstatte tidligere framtidig boligarealer Larsåsen syd for sentrum med 
nytt framtidig område på Koffelåsen vest for sentrum. Her har kommunen endret langsiktig 
grense ved å inkludere Koffelåsen. Larsåsen er lagt ut til LNF innenfor langsiktig grense.  

Utenfor tettstedet/sentrum er det skilt mellom LNF og LNF for spredt utbygging. Kommuneplanen 
har bestemmelse om begrensning av spredt utbygging både per år og per et intervall av år.  
Kommune opplyser at ved rullering av arealdelen vil det vurderes å justere denne formuleringen 
slik at den knyttes sammen med utbyggingen i sentrum i forutgående år.  

Regional retningslinje 1.6.3 om prioritering av rekkefølge på framtidige arealer i 
kommuneplanperiodene: 
I høringsutgavene har kommunen stilt rekkefølgekrav / bestemmelser som prioriterer andre 
mindre felt før Koffelåsen (B01). Ved vedtak er imidlertid dette kravet fjernet for utbyggingstrinn 
1, men bevart for del 2. Koffelåsen har også krav om områderegulering med forslag for trinnvis 
utbygging. Og det er plankrav og rekkefølgekrav knyttet til grå, blågrønn og sosial infrastruktur 
for alle felt.  

Det er omtalt i materialet at langsiktig grense for tettstedsutvikling er tilpasset arealformålets 
grense i planforslaget for sentrumsplanen. Altså oppfatter vi det som at grensen i tillegg til å ta 
med Koffelåsen er noe justert vs. fylkesplanens opprinnelige avgrensning. Det kommer også fram 
av tabell 17 med oppsummering. Men disse justeringene (foruten Koffelåsen) oppfatter vi som 
mindre justeringer som er naturlig tilknyttet plannivået.   

Kun et mindre framtidig boligfelt (B10) ligger utenfor langsiktig grense. Feltet omfattes ikke av 
retningslinjen ettersom det ikke er blant de framtidige arealene i fylkesplanen. B10 har 
rekkefølgekrav om nødvendig infrastruktur, men ikke rekkefølge etter boligfeltene i sentrum.  

Regional retningslinje 1.1.14 om arealregnskap: 
Retningslinjen er fulgt opp. Tabell 17 (arealregnskap) i sentrumsplanens beskrivelse, eller 
omtalen av denne, kunne med fordel vært noe tydeligere med hensyn på hvilke av alternativ 2 
som er lagt til grunn for planforslaget, og en oppsummering av sum byggeformål i tabell 18.  
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7.3.2.2 Nærings- og handelslokalisering 
Planbestemmelsene (næring og handel) er også fulgt opp gjennom grepene i planen ved at 
handel/forretning skal skje i sentrum og at øvrig næring er lagt nær tettstedet. Det er imidlertid 
ikke stilt funksjons- eller kvalitetskrav til områdene hva gjelder estetikk eller myke trafikanter, 
slik som angitt i den regionale planbestemmelsen. 

Sentrumsformål er benyttet for sentrale deler av tettstedet. Det er lagt ut større eksisterende og 
framtidige arealer for næring (Fjellhagen) vest for sentrum, innenfor langsiktig grense. Det er 
presisert at det innenfor næringsområdene tillattes industri, kontor og lager. Slik er ABC-
prinsippet fulgt opp.  

1.8.1 om at eksisterende næringsområder med god tilgjengelighet prioriteres før nye områder tas 
i bruk: 
Det er krav om reguleringsendring før det kan skje videre utvikling på Fjellhagen, men det er ikke 
angitt noen juridisk prioritering av arealer / rekkefølgebestemmelser. Imidlertid er området 
redusert i areal ved seneste rullering.  

7.3.2.3 Parkering 
Regional retningslinje 1.1.13 om at parkering i byenes knutepunkt skal legges til egne 
anlegg/kjeller: 
Kommunen har avsatt eksisterende og framtidige arealer for parkering i tilknytning til offentlig 
tjenestetilbud. Det er ikke stilt konkrete krav om felles anlegg for boligbebyggelse. Men 
kommunen opplyser at all parkering langs Storveien / sentrumsområdet skal skje i kjeller. 

Kommunen har avsatt eksisterende og framtidige arealer for parkering i tilknytning til offentlig 
tjenestetilbud. Det er angitt minimums- og maksimumskrav for bil, minimumskrav for sykkel og 
funksjonskrav for ulike typer bebyggelse / formål. Maks. antall bilparkeringsplasser i sentrum er 
1.5 per boenhet.  

7.3.2.4 Bærekraft 
Regional retningslinje 1.1.12 om at arealer skal utnyttes effektivt og bærekraftig i et 
miljø/klimaperspektiv: 
Kommuneplanen har en lignende bestemmelse som også inkluderer sosial bærekraft (KPA § 11-9 
p 8). Men formuleringene er overordnede og kan være vanskelig å operasjonalisere.  

Det er ikke krav om klimaberegninger, eller funksjonskrav knyttet til reduksjon av utslipp, eller 
arealbeslag. Men det er utarbeidet et trafikknotat der utbyggingsområder er vurdert opp mot 
mulighetene for å gå og sykle til lokalt tjenestetilbud.  

7.3.3 Halden 
Forslag til ny arealdel i kommuneplanen 2021-2050 er lagt ut til 2. gangs høring fra 2. september 
2022 til 14. oktober 2022. Ettersom planforslaget har ligget ute til ettersyn tidligere, og nå er 
justert blant annet med utgangspunkt i innsigelse fra fylkeskommunen er forslaget relevant å gå 
gjennom, selv om planen ikke er endelig vedtatt.  
 
I bestemmelsenes formålsparagraf (§1-1) klargjøres de overordnede målene for planen: 

«(…) 

Kommuneplanens arealdel skal sikre at Halden kommune har en bærekraftig areal- og transportplanlegging 
som legger grunnlaget for utvikling av en miljøvennlig kommune. Arealplanleggingen skal også sikre sosial 
bærekraft. De langsiktige målene er:  

• Arealdelen skal sikre utvikling av en kompakt by. Områdene Brødløs, Risum og Tistedalen skal tilrettelegges 
innenfor tettstedsgrensen som bydelssenter i planperioden.  

• Det skal legges til rette for gode næringsområder som ivaretar behovene for 
arbeidsplassutvikling/næringsutvikling i regionen.  
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• Arealdelen skal legge til rette for varierte boligtilbud som er tilpasset etterspørsel og befolkningsutvikling.  

• Arealdelen skal legge til rette for å bygge opp kommunens sterke jord- og skogbruksverdier.  

• Arealdelen skal ivareta kommunens rike kulturlandskap.  

• Arealdelen skal sikre ivaretakelse av Halden kommunes historiske kulturarv  

Målene skal realiseres innenfor Parisavtalens klimamål, og det skal være en restriktiv holdning til 
omdisponering av dyrket mark. Naturlandskap, naturverdier og biologisk mangfold skal ivaretas og sikres som 
verdier for befolkningen.» 

I planen lagt til annen gangs ettersyn er blant annet et mindre boligområde B8 Måstad tatt ut 
etter innsigelse fra fylkeskommunen med begrunnelse i omdisponering av dyrka mark (1.13.4) og 
prinsippene for samordnet areal og transport i fylkesplanen generelt.  

Et nytt areal for næring (Saugbrugs nordøst) og et nytt areal for bolig (Svalerødmyra) er 
imidlertid være bevart i det oppdaterte forslaget tross innsigelse (jf. tabell 7 og 14 i 
planbeskrivelsen). Innsigelsen til boligområdet var begrunnet i konflikt med BATP og 
retningslinjene om spredt utbygging (1.13) mens innsigelsen til næringsområdet var begrunnet i 
retningslinje 1.2.1 om kvalitet og hensyn til nasjonale og regionale interesser, samt at området 
berører verdifullt kulturlandskap og området inneholder en viktig naturtype (F13) – Tistedal 
edelløvskog av nasjonal verdi. Det er presisert i fylkesplanen at utbygging i denne type områder 
kan gi innsigelse. I nytt forslag er det for næringsområdet angitt i planbestemmelsen at disse 
forholdene skal konsekvensutredes. Svalerødmyra er avklart gjennom formell mekling.   

7.3.3.1 Overordnet utbyggingsmønster inkludert bolig 
Halden benytter det generelle bebyggelse og anleggsformålet for store deler av byområdet. 
Sentrale deler av byområdet omfattes av sentrumsplanen som nå ikke er til rullering. Bruk av det 
generelle formålet er øvrig samme praksis som benyttes i større byer som Oslo og Bergen, og 
videreført fra forrige rullering. Men Halden definerer også enkelte større arealer som rene bolig- 
og næringsområder. 

I det nye planforslaget er innenfor tettstedsgrensen tilbakeført 460 dekar utbyggingsformål, 
hvorav størstedelen bolig, til andre formål slik som LNF og grønnstruktur. For en del av arealene 
gjelder det reduksjon av størrelsen på arealene (for eksempel B6 og B7), for andre byggeområder 
(B13) gjelder det hele felt. I det samme området er lagt ut 188 dekar nye utbyggingsarealer (jf. 
tabell 7 i kommuneplanen), hvorav drøyt 100 dekar er boligformål. Det er samlet lagt ut ca. 200 
dekar nytt boligformål (jf. tabell 14 i kommuneplanen).  

Kommunen har angitt rekkefølgekrav mellom feltene, og angitt perioder der feltene kan bygges ut 
fram mot 2050. (jf. kommuneplanens rekkefølgekrav for utbygging av boligområder § 2.4.1). 

Regionale retningslinjer 1.13.1-9 / 1.5.1-3:  
Som spredt boligbygging regnes i regionalplanen utbygging utenfor fylkesplanens senterstruktur 
(definert i 1.5.2). Maks 5 % av boligbyggingen i Halden skal skje som dette. Dette ivaretas til dels 
gjennom rekkefølgebestemmelsene for framtidige områder, men det er ikke angitt noen andre 
begrensninger på øvrige byggeområder utenfor senterstrukturen. Man har derfor ingen garanti for 
at veksten utenfor senterstrukturen blir høyere enn 5 %.  

Det er ikke omtalt en egen avgrensning av senterstrukturen (i henhold til retningslinje 1.5.3), 
eller andelen som kan skje utenfor denne (jf. regional retningslinje 1.13.9). Slik vi tolker 
kommuneplanen nå er det byggeområdenes ytre avgrensning rundt senterområdene 
(byområdet/tettstedet og områdesenterne) som gjelder. 

Omfanget og lokaliseringen av ny spredt boligbebyggelse i LSB-områdene i planperioden 
framkommer av en egen tabell i 9.5.2, og antallet er begrenset til 22 nye boenheter i 
planperioden.  
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7.3.3.2 Nærings- og handelslokalisering 
Regional planbestemmelse om lokalisering av offentlige arbeidsplasser og/eller besøksintensive 
virksomheter er kopiert.  

Kommunen har kopiert retningslinjen fra fylkesplanen om prioritering av eksisterende områder 
med god tilgjengelighet før nye områder. Det er angitt noen konkrete rekkefølgekrav deretter, 
men for øvrig er retningslinjen i liten grad konkretisert (jf. kommuneplanens rekkefølgekrav for 
utbygging av næringsområder § 2.4.2).  

Angående retningslinjen om ABC-prinsippet kan vi ikke se at dette er fulgt opp i planen. Det kan 
naturligvis være at næringsområder i strid med prinsippet ikke er tatt med i planforslaget, men 
som minimum burde retningslinjen vært bakt inn i bestemmelsene for å ivareta utvikling i 
områder som allerede ligger inne i planen.  

Regional planbestemmelse om handel er kopiert. Forholdene om hensynet til gående og syklende 
og fylkesplanens estetikkveileder ser imidlertid ikke ut til å være tatt med.  

7.3.3.3 Bærekraft og parkering 
Kommunen har stilt krav om mobilitetsplan for større utbygginger med mål for 
reisemiddelfordeling som følger opp regional retningslinje 1.12.6 om mobilitetsstrategi for 
offentlige virksomheter og privat mobilitetsplanlegging.  

I kommuneplanbestemmelsene § 3.2.5 er det angitt at kommunen eller andre kan ha fortrinnsrett 
til å kjøpe en andel eller antall av boligene til sosialboliger.  

Det er i kommuneplanens retningslinjer 6.3.3 henvist til veileder for blågrønn faktor og at det bør 
legges opp til å følge norm for dette for å sikre tilstrekkelig areal for vegetasjon og håndtering av 
vann.  

Det er ikke krav om klimaberegninger, eller funksjonskrav knyttet til reduksjon av utslipp, eller 
arealbeslag. 

Planen stiller minimums- og maksimumskrav til ulike formålene for bil, og minimumskrav for 
sykkel. 

 

8. FYLKESVIS OPPSUMMERING OG VURDERING 

Nedenfor følger en oppsummering med vurdering av planene i de tre tidligere fylkene. 

8.1 Akershus 
Innledning 
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus (RP ATP OA) synliggjør høye 
ambisjoner i å styre framtidig utvikling i regionen, om enn med rom for ytterligere 
operasjonalisering og konkretisering på kommunalt nivå.  Det siste gjelder både avgrensning av 
grønn grense, prioriterte vekstområder og dimensjoneringsgrunnlag.  
 
Selv uten bruk av planbestemmelser lener planen seg i en viss hierarkisk retning, med tydelige 
førende retningslinjer, som gir særlig tydelige rammer for hvor veksten skal komme, gjennom å 
også ha føringer for vekstfordeling i hver enkelt kommune i regionen. Planen gir også regionale 
føringer for balansen mellom vekst og vernehensyn. Disse føringene gir etter vårt skjønn et godt 
styringsgrunnlag for den regionale areal- og transportutviklingen. Planen har en tydelig 
styringslogikk og viser evne til å prioritere de mest relevante regionale ATP-dimensjonene. Vi 
vurderer derfor, selv uten planbestemmelse, at planen samlet sett utnytter handlingsrommet 
godt.  
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En utfordring vi ser i praksis, både gjennom analyser av kommuneplan og intervjuer, er at det er 
variasjon i hvordan de følges opp av kommunene. I intervjuer framgår det at kommunene også 
oppfatter føringene som tydelige, men mener de ikke er tilstrekkelig lokalt forankret, at man ikke 
har «blitt hørt» i forankringsarbeidet i forkant av planen. Når fylket like fullt står fast på grep som 
man vet møter motstand lokalt, blir det viktig å følge opp gjennom styring via 
innsigelsesinstituttet og veiledning. Som vi kommer tilbake til har det vært noe manglende når 
det gjelder den «hierarkiske» styringen via innsigelse.  
 
Samtidig har planen mer samarbeids- og partnerskapsorienterte elementer i 
handlingsprogrammet, gjennom bl.a. etablering av bybåndssamarbeid og utforsking av hvordan 
et avtaleinstitutt kan etableres regionalt. Vi har også vist til den aktive oppfølgingen av planen 
gjennom egne samarbeidsstrukturer.   
 
Forholdet til statlige retningslinjer 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og Regional plan for handel, service og 
senterstruktur i Akershus (RP HSS A), operasjonaliserer i stor grad statlig retningslinje for bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Når det gjelder RP ATP OA gir denne en relativt finmasket 
kategorisering av senterstruktur og næringsarealer, som kombineres med tydelige føringer for 
dimensjonering, prioriterte områder og prinsipper for avveininger mellom vekst og vern. Dette 
bidrar til å konkretisere og operasjonalisere statlige retningslinjer på en måte som setter det i 
sammenheng med lokal kontekst. Planene har lite av «overflødige» retningslinjer som kun 
viderefører generelle føringer fra statlig retningslinje. Dette gjelder også RP HSS A som følger opp 
senterstrukturen fra RP ATP OA.  
 
Retningslinjene blir i varierende grad fulgt opp – men har betydning  

Vi har gjennomgått kommuneplanene for Nesodden, Nittedal og Nannestad. Det kan være verdt å 
peke på en potensiell skjevhet i utvalget her, som det skal tas høyde for ved vurderingen av 
hvordan de regionale planene fungerer som styringsinstrument i kommunal planlegging. Det er 
for eksempel kun kommuner med prioritert tettsted, uten regionale byer og som heller ikke inngår 
i det strategisk viktige bybåndet. Utgangspunktet for RP ATP OA er nok i større grad tuftet på 
viktigheten av å samordne forhold i Oslo, bybåndet og de større regionale byene. Samtidig utgjør 
de tre planene et interessant sammenligningsgrunnlag, nettopp ved at de har like føringer og 
variasjon i hvordan de følger dem opp.  
  
Overordnet er det grunnlag for å framheve at kommunene i varierende grad følger opp 
retningslinjene og intensjonene bak de regionale planene.  
 
Selv om vi har kommuner i datamaterialet som har utarbeidet kommuneplaner som må sies å i 
sterk grad avvike fra både mål og føringer i regional plan, er det vår vurdering at den regionale 
planen for viktige forhold har betydning for kommuneplanene. Den regionale planen trekker alle 
kommuneplanene i riktig retning, selv om det skjer i varierende grad. Alle har eksempelvis tatt ut 
avsatte, men ikke regulerte, utbyggingsarealer som ikke er i tråd med regional plan, og dette er 
en viktig gevinst i lys av planens overordnede mål.  
  
Det er gjennomgående for de tre planene at de har størst fokus på retningslinjene som er knyttet 
til overordnet utbyggingsmønster. En hypotese kan være at dette er føringene som er gitt størst 
oppmerksomhet også fra fylkeskommunen eller den generelle oppmerksomheten rundt den 
regionale planen som sådan. Det er variasjon mellom kommunene om denne oppmerksomheten 
faktisk konkretiseres og gis juridisk kraft i planen, eller om fokuset er knyttet til å utfordre og 
argumentere mot disse føringene.  
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Dimensjoneringsgrunnlaget er et sentralt verktøy for å følge opp øvrige retningslinjer, men følges 
ikke opp av kommunene 

For at retningslinjene knyttet til overordnet utbyggingsmønster skal kunne konkretiseres til det 
fulle i kommuneplanene, er man helt avhengig av at R2 om dimensjoneringsgrunnlag er 
tilstrekkelig definert. Uten dette får man ikke grunnlaget for å tydeliggjøre vekstfordelingen i R3 
og avgrensningene av prioriterte vekstområder i R8 får mindre kraft. 
  
Ingen av de tre kommuneplanene som er gjennomgått har i tilstrekkelig grad utarbeidet et 
dimensjoneringsgrunnlag.  For det første er det kun gjort vurderinger på boligformål og ikke 
arbeidsplassrelaterte formål. For det andre er det i mindre grad gjort en direkte kobling fra 
boligbehovet opp mot de samlede avsatte arealene til denne type utbygging, og fordelingen av 
dette mellom områder innenfor og utenfor vekstområdet.  
 
Nannestad har vist en slik fordeling, men har i utgangspunktet en arealreserve som er betydelig 
større enn det de har behov for. Her kan det også spille inn at Nannestad gir klart uttrykk for at 
de mener vekstfordelingen på 80/20 prosent mangler lokal forankring og ikke passer inn i deres 
tettstedsstruktur. De viser bl.a. til at de har investert i mye teknisk infrastruktur i øvrige områder 
som det er ønskelig å bygge videre på fra kommunens side. I Nesodden får manglende 
dimensjoneringsgrunnlag utslag ved at en endring i vekstfordelingen mellom Fagerstrand og 
Tangen ikke får noen praktiske implikasjoner for bestemmelser og plankart. Da blir det vanskelig 
å se den helt konkrete betydningen av å si noe om vekstfordeling. Dette tilsier at det bør være en 
klarere sammenheng mellom dimensjoneringsgrunnlag, arealregnskap og juridiske plangrep. Det 
skal bemerkes at Nesodden i intervju med oss forteller at de nøye følger opp 45/35-fordelingen de 
endte opp med. 
  
Vår hypotese er at retningslinjen og tilhørende beskrivelse av R2 i regional plan kan være for 
knapp til at det er forstått hva som skal gjøres her, og videre at det kan ha vært en for krevende 
øvelse. Å utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplasser er vesentlig mer krevende 
vurderinger enn for boliger og kan ha hatt betydning for at det er ikke er gjort. Å veilede på 
hvordan man viser sammenheng mellom boligbehov, avsatte arealer til formålet og fordeling i tid 
og rom, kunne kanskje gjort dette lettere.  
 
R3 om prioriterte tettsteder er av retningslinjene som er relativt stramme, men som vi ser at 
ingen av de tre kommunene vi har undersøkt direkte følger. For Nittedals del så handler det om 
særskilte lokale forhold knyttet til usikkerhet rundt videre utvikling av Rotnes. Nesodden og 
Nannestad utfordrer den regionale planen mer direkte, og uttrykker direkte uenighet i at det å 
kanalisere 80 prosent av veksten ett sted er riktig. Dette utfordres både i selve kommuneplanen, 
men også i intervjuene hvor begge kommuner peker på at dette ikke er tilpasset realitetene. 
Nannestad peker også på at denne utpekingen av kun ett sted mangler lokal forankring. Det 
framheves konkrete forhold i kommunene, som gjorde at de utfordret dette.  
 
I intervjuer med kommunene framgår det også at den konkrete oppfølgingen av 20%-andelen i 
R3 er vanskelig da det ikke er tydelig hvordan utbygging i tråd med vedtatte reguleringsplaner fra 
før regionalplanen skal behandles, og det etterspørres tydeligere veiledning rundt dette.  
  
Det er en gjennomgående positiv tendens at alle kommuner faktisk gjør en vurdering i tråd med 
R5 om avsatte, men ikke regulerte utbyggingsområder utenfor prioriterte vekstområder. Den 
regionale planen har her påviselig bidratt til færre arealer avsatt til utbygging på feil sted, selv om 
resultatet i enkelte kommuner nok kunne vært vesentlig bedre. Kommuner peker også i intervju 
på at denne retningslinjen har vært svært viktig og fått konkret betydning i kommunene. 
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Samtidig ser vi at det er stor variasjon i begrunnelsene kommunene bruker for å videreføre 
avsatte områder. Dette kan komme av at det mangler kriterier for hva som er relevante 
begrunnelser. Dermed begrunnes noe videreføring i forhold som ikke er særlig relevant for den 
regionale planens intensjon og mål. Videre ser vi at man utfordrer den regionale planen på at det 
skal vurderes for områder som ikke er regulert per vedtaksdato for regional plan. Kommunene 
går til og med langt i å videreføre det som er under prosess ved kommuneplanens utarbeidelse. 
Men her er også forutsigbarhet til utbygger som har satt i gang regulering et relevant hensyn.  
 
Vi ser også at det for enkelte av kommunene vil ta lang tid å nå 80/20-føringen i R3 når det ikke 
er gitt føringer om å vurdere å oppheve reguleringsplaner som er i strid med regional plan, slik 
andre regionale planer har. Samtidig er dette også en avveining mot forutsigbarhet. Ved å ikke 
gjøre dette blir det desto viktigere å være restriktiv mot avsettelse av nye utbyggingsformål 
utenfor prioriterte vekstgrenser. Her varierer kommunene i sin praksis.  
 
Varierende kvalitet på grønn grense-avgrensninger – kan ha blitt bedre med ny veileder 
Alle tre kommuneplaner viser varierende kvalitet i hvordan de grønne grensene er utformet, 
særlig med tanke på gangavstand som kriterium. Det ble utarbeidet en veileder for grønn grense 
som ble publisert i 2018. Dette er i stor grad for sent til at kommunene har kunne benyttet denne 
i sine planarbeidet.Det synliggjør viktigheten av å utarbeide veiledning på sentrale føringer tidlig, 
for å sikre rett gjennomføring. Kommuner i Akershus har i intervjuer også gitt uttrykk for at 
veilederen for grønn grense er nyttig. I dag anses den også som grei å følge opp. Når denne 
veiledningen kommer omtrent samtidig med første revidering av kommuneplan etter vedtatt 
regional plan, kan den først forventes tatt i bruk ved neste revidering, noe som fort vil tilsi et 
tidsspenn på 7-10 år fra vedtatt regional plan. 
 
Parkeringsføringene i regional plan fungerer dårlig for arealplan 
Det har vært krevende å vurdere kommunenes oppfølging av R15 om samordnet 
parkeringspolitikk. Retningslinjen angir kun at kommunene skal utarbeide parkeringspolitikk i tråd 
med føringene i regional plan. Omtalen av parkeringspolitikk i regional plan bruker vel så mye tid 
på den parkeringspolitikken som ikke styres gjennom arealplanlegging, og sier strengt tatt lite 
substansielt om det som det er naturlig å knytte bestemmelser til i kommuneplan, nemlig 
regulering av parkering ved utbygging av ulike formål. Vi har vanskelig for å se at dette er en 
føring som fungerer som rettesnor for kommunenes arealplanlegging. Den har en sirkelform hvor 
det er en føring som sier at man forventer at man gjør noe i tråd med føringene. Likevel angir 
kommuner i intervju med oss at retningslinjen er grei ok som i dag. Vi vurderer imidlertid at den 
bør være tydeligere.  
 
Føringer for handel og næring 
Vi ser at kommunene gjennomgående ikke konkretiserer R10 om rett virksomhet til rett sted eller 
følger oppp H3s angivelse at dette sikres gjennom bestemmelser om hva som tillates eller ikke 
tillates innenfor næringsområder. En god styring av næringslokalisering i henhold til ABC-
prinsipper gjennomføres mest hensiktsmessig gjennom å definere strukturen for dette i 
kommuneplanen, slik den regionale planen forutsetter.  
 
At dette ikke gjennomføres antar vi kan ha en sammenheng med at kommunene ikke har 
utarbeidet dimensjoneringsgrunnlag for næring. Videre er nok ønsket om fleksibilitet for senere 
faser / konkrete prosjekter viktig for kommunene. Samtidig har vi en hypotese om at det kan ha 
sammenheng med at R10 er relativt generell og kun angir at lokalisering av arbeidsplasser skal 
følge prinsippene i regional plan om rett virksomhet på rett sted, mens konkretiseringen av 
hvordan dette gjøres ligger i handlingsplanens H3. Det kan være at kommuneplanleggerne har 
størst fokus på retningslinjene når de utformer planene sine, framfor handlingsprogrammet, noe 
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også intervjuene indikerer. Det er derfor å anbefale at det som angis i H3 om å gi bestemmelser i 
kommuneplan på hva som tillates hvor, burde stå i retningslinjen og ikke i handlingsprogrammet.  
 
Erfaringene knyttet til ABC-prinsippene er imidlertid lik for alle fylker. Som vi har framhevet i 
gjennomgang av andre fylker, kan det også være behov for bedre veiledning om hvordan man 
kan styre næring gjennom kommuneplan (at dette må skje gjennom bestemmelse, siden 
kartforskriften ikke muliggjør underformål på næring). 
 
Nannestad kommune framhever imidlertid selv at de ikke følger næringsføringene strengt, som 
konsekvens av bl.a. flyplassetablering. Nesodden vurderer retningslinjen som god, men har få 
avsatte eller regulerte næringsareal. 
  
Når det gjelder handel, ser vi at dette er relativt lite tematisert i planene. Det kan være ulike 
grunner til det. Vi har imidlertid ikke funnet forhold i planene som i vesentlighet er opplagt i strid 
med regional plan for handel. vi vil også bemerke at den regionale planen for handel ble endelig 
fastsatt omtrent samtidig med utarbeidelse av kommuneplanene. Det er grunn til å anta at det er 
mer grunnlag for å vurdere kommuneplaner vedtatt noe senere i tid enn disse tre når det gjelder 
disse føringene.  
 
Bærekraft – den sosiale dimensjonen burde vært inkludert 
Vi har pekt på at det i en pressregion kan være utfordringer knyttet til avveining mellom vekst, 
kvalitetshensyn og sosial bærekraft, som kanskje burde vært tematisert i planen. Dette i lys av at 
planens overordnede formål også har en aspirasjon om bærekraftig utvikling.  RP ATP OA gjør 
først og fremst en overordnet vurdering av vernehensyn knyttet til LNF, grønnstruktur og 
kulturminner. Vi ser også i intervjuene med kommunene at det savnes en vektlegging av 
boligsosiale forhold i den regionale planen, og konsekvensen av 80/20-fordeling på sosiale 
forhold. De intervjuede kommunene angir at dette er en vesentlig svakhet ved planen, og bruker 
dette dels som argumentasjon mot kun utvelgelse av ett prioritert tettsted. 
   
Innsigelsesinstitutt som virkemiddel 

RP ATP OA er stram og tydelig i sine føringer. Det er da etter vårt skjønn viktig av 
fylkeskommunen og regional stat følger opp føringene i sin dialog med kommunene, siden planen 
er mer konkret og strammere på vekstfordeling enn de øvrige planene.  
 
Det betyr ikke at man nødvendigvis skal være på millimeteren i enhver kommunes fordeling av 
vekst innenfor og utenfor prioriterte områder, men at det må gis meget gode, lokalt forankrede 
begrunnelser for avvik. Hvis ikke vil planens føringer ikke oppleves like forpliktende og reelle. At 
planens intensjon faktisk følges opp er nesten mer kritisk i en plan som er såpass tydelig i sine 
føringer, fordi det blir mer tydelig at man ikke følger den opp, enn i en plan med mer runde 
formuleringer. Dermed skapes presedens og undergraving av planens legitimitet som 
styringsredskap. 
 
I praksis ser vi imidlertid at fylkeskommunen i varierende grad har fulgt opp dette. Nannestads 
kommuneplan vil etter de fleste solemerker medføre enn arealutvikling som er i strid med mål, 
intensjoner og føringer i den regionale planen for areal og transport, og spesielt med de fire 
områdene som statsforvalteren fremmet innsigelse for. Daværende Akershus fylkeskommune 
fremmet ikke innsigelse til disse områdene. Til Nesoddens kommuneplan fremmet 
fylkeskommunen innsigelse til den opprinnelige fordelingen av vekst mellom Tangen og 
Fagerstrand, men ikke til at Fagerstrand ble prioritert. Statsforvalter fremmet også innsigelse til 
at Fagerstrand ble prioritert, som er i strid med den regionale planen.   
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Det virker som at statsforvalteren i større grad enn fylkeskommunen har tatt ansvaret for å bruke 
den regionale planen som et aktivt styringsvirkemiddel når man ser på bruken av innsigelser. At 
fylkeskommunen såpass klart går i retning av å si at det for Nesodden og andre kommuner kan 
tillates mer enn ett prioritert område ved neste rullering, kan bero på flere forhold. Det kan 
synliggjøre at man har gjort erfaringer som tilsier behov for endringer i den regionale planens 
senterstruktur. Det kan imidlertid (eller i tillegg) også komme av at det er en for svak politisk 
forankring av dette plangrepet i regional plan.  Etter vårt skjønn er Nannestads kommuneplan 
mer krevende med tanke på måloppnåelse for regional plan. Og det framstår uklart hva som er 
prinsippet bak å fremme innsigelse til Nesoddens kommuneplan og ikke Nannestads 
kommuneplan. 
 

8.2 Buskerud 
Innledning 
De to planene i Buskerud har blitt til med ulike prosesser, der Regional plan for areal og transport 
Buskerudbyen (RP ATP BB) har blitt utarbeidet av kommunene selv, mens Regional plan for areal 
og transport i Buskerud (RP ATP BU) i større grad er et planarbeid som fylkeskommunen selv har 
styrt. De to kommunene vi har intervjuet oppfatter RP ATP BB som svært godt lokalt forankret. 
Intervjuene vitner om at bevisstheten om RP ATP BU har vært begrenset, noe som antagelig også 
henger sammen med at de RP ATP BB er den mest lokalt spesifikke planen. Selv om RP ATP BB er 
godt forankret og anerkjent som grunnlag for kommunale planlegging, er det ikke alle 
planretningslinjene som er fulgt opp av kommunene i arealdelen.  
 
RP ATP BU, som er den senest vedtatte planen, er utydelig på hvordan de to planene skal forholde 
seg til hverandre utover at de skal samvirke. Vi har sett at RP ATP BU utfyller RP ATP BB spesielt 
for føringer for utviklingen i mindre lokalsteder ved å gi retningslinjer for både boligbygging og 
næringslokalisering. Men det går ikke fram av planretningslinjene eller planbeskrivelsen om dette 
endrer føringene i RP ATP BB, som veldig tydelig legger opp til å konsentrere veksten til de seks 
prioriterte utbyggingsområdene. Det er heller ikke klart om kommunene i Buskerudbyen skal 
bruke virkemidler for konsentrert arealutvikling fra RP ATP BU som langsiktig avgrensning av byer 
og tettsteder (grønn strek – Retningslinje 1 til 4.4 Arealvern) som erstatning eller som 
supplement til virkemidlene for samme mål i RP ATP BB.  
 
Selv om det er uklart for oss hvordan de to planene forholder seg til hverandre, synes det ikke å 
være et problem for de to kommunene vi har intervjuet.  
 
Regionale retningslinjer har påvirket kommuneplanene i ulik grad 
Generelt er inntrykket at planretningslinjene i de to regionale planene i seg selv i begrenset grad 
har hatt effekter på planbestemmelser, retningslinjer og plankart i kommuneplanene. Derimot er 
kommuneplanene påvirket av retningen som de regionale planene har gitt. 
 
Det er eksempler på at kommunene mer eller mindre direkte har gjentatt regionale retningslinjer 
for eksempel for etablering av kjøpesenter. I andre tilfeller har kommunene fulgt opp vage 
regionale retningslinjene med detaljerte planbestemmelser, som der Kongsberg har formulert 
planbestemmelser med utgangspunkt i ABC-prinsippet. Men i mange tilfeller er 
planbestemmelsene i de kommunale planene tause om forhold det er gitt regionale retningslinjer 
for.  
 
Planbestemmelsene til de tre kommunene i utvalget tyder imidlertid på at det er ulike tradisjoner 
for hvordan planbestemmelsene skal utformes. Kongsbergs planbestemmelser gir sammen med et 
finmasket plankart tydelige føringer for plan- og byggesaksbehandling til et hvert areal. For Lier 
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og Hemsedal er planbestemmelsene mindre omfangsrike, og det er utbyggingsområder og temaer 
det ikke er føringer for. Det innebærer at rammene for utbyggingsprosjekter i større grad 
avklares i reguleringsplanarbeid, og at det kan være at de regionale retningslinjene kommer til 
anvendelse her. 
 
Oppfølging av regionale retningslinjer i arealdisponeringen er også varierende. Hemsedal 
kommune har ikke fulgt opp den tydelige retningslinjen i RP ATP BU om å avsette sentrumsformål 
og å begrense det til det naturlige handelsområdet i tettstedene. I stedet er store deler av de tre 
tettstedene definert som sentrum. Det samme gjelder Lier kommunes oppfølging av tilsvarende 
retningslinje i RP ATP BB, der store deler av Lierbyen er avsatt mer sentrumsformål. For 
Kongsberg er derimot sentrumsformålet begrenset til enkelte kvartaler. Igjen kan noe av dette 
henge sammen med ulike kommuneplantradisjoner og tradisjoner for hvor finmasket plankartet til 
kommuneplanens arealdel bør være.  
 
Føringene i RP ATP BB om å avsette soner for boligvekst og arbeidsplassvekst er konkrete føringer 
til kommunenes planarbeid. Føringen er lojalt fulgt opp med soneinndelingen i plankartet til 
Kongsberg og tilhørende planbestemmelser. For Lier er detaljeringen av soneinndelingen forutsatt 
fulgt opp i påfølgende planarbeid for det prioriterte utviklingsområdet Lierstranda. 
 
Kommuneplanene utfordrer senterstrukturen 
De to regionale planene har ulike konsepter for den regionale senterstrukturen. RP ATP BB har 
senterstruktur med få nivåer, der bolig- og næringsveksten skal konsentres til de fem regionale 
hovedutviklingsområdene (ett i hver kommune) samt det lokale utviklingsområdet Vestfossen. RP 
ATP BU, som er vedtatt fem år senere, har en senterstruktur med flere nivåer og legger rammer 
for utvikling på alle nivåer i senterstrukturen, og som svarer til kommunenes behov for sosial 
bærekraft også utenfor kommunesentrene. Dette gjelder også Buskerudby-kommunene: Lierbyen 
defineres i RP ATP BU som «Mindre tettsted» og det forutsettes at kommunene definerer 
nærsenter/bydelssenter/lokalsenter i kommuneplanene.  
 
Likevel synes det å være en tendens til at kommunene har en uvilje mot å favorisere et tettsted 
foran andre og at de utfordrer senterstrukturen i de regionale planene. For Hemsedals tilfelle har 
de to lokalsentrene samme rammer for utvikling som kommunesenteret, i strid med 
retningslinjene i RP ATP BU. Lier har tre viktige utviklingsområder i arealstrategien, og heller ikke 
planbestemmelsene tyder på at det skal skilles i funksjoner som kan lokaliseres til Lierstranda, 
som er det prioriterte utviklingsområdet Lierstranda i RP ATP BB, og til Lierbyen. I Kongsberg, 
som lojalt følger føringene om senterstruktur og funksjonsdeling i RP ATP BU, synes det likevel å 
være en tendens til at Hvittingfoss oppjusteres noe sammenlignet med kommunesenteret 
Kongsberg. 
 
Oppfølging av virkemidler knyttet til vekstfordeling, utbyggingsrekkefølge, ubebygde områder 
Føringene om fordeling av bolig- og arbeidsplassvekst internt i kommunene er utydelige i begge 
de to regionale planene: «Boligvekst skal hovedsakelig skje jf. by- og tettstedsstrukturen» (RP 
ATP BU, 4.2.4 Boliger, retningslinje 1) og «Det skal utarbeides konkrete mål for bolig- og 
arbeidsplassvekst innenfor prioriterte utviklingsområder» (RP ATP BB, P1.1 Prioriterte 
utviklingsområder). Kommunene svarer ut disse retningslinjene med å dokumentere en hel eller 
delvis arealreserve for boliger, Kongsberg gjør også dette for næring. Verken RP ATP BB eller RP 
ATP BU stiller krav om dokumentasjon av hvordan det totale utbyggingsbehovet for boliger og 
næring innenfor planhorisonten skal dimensjoneres. Av Liers kommuneplan er det derfor 
vanskelig å lese om boligområdene som ble foreslått lagt inn i kommuneplanen er i tråd med de 
regionale planene eller ikke. 
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Retningslinjer i RP ATP BU om utvikling «innenfra og ut» er ikke tematisert i Hemsedal. Det er 
ikke retningslinjer om dette i RP ATP BB, og Lier og Kongsberg har derfor heller ikke tematisert 
det. Retningslinjen om å vurdere ubebygde områder i kommuneplanen (RP ATP BB, P6.2 Utvikling 
og regulering av nye boligområder) er fulgt opp veldig forskjellig mellom Lier, som ikke har 
prioritert oppgaven i planarbeidet, og Kongsberg, som har tatt ut svært store boligarealer. 
Føringer om langsiktig avgrensning av tettstedene finnes kun i RP ATP BU (4.4 Arealvern, 
retningslinje 1), men er ikke tematisert i noen av kommuneplanene.  
 
Føringer for handel og næring 

Føringer for handel finnes ikke i RP ATP BB. Føringene i RP ATP BU er fulgt opp veldig ulikt i de tre 
kommunene som er undersøkt. Handel henger sammen med senterstrukturen og hvor stramt 
sentrumsområdene er avgrenset. Som beskrevet over forholder de tre kommunene forholder seg 
ulikt til føringene om senterstrukturen, og dette får konsekvenser for styringen av handel. 
Hemsedal definerer sentrumsområdene mye videre enn det RP ATP BU legger opp til. Det åpner 
for en fortynning av handels- og serviceaktiviteten og motvirker noe av hensikten med 
retningslinjene i RP ATP BU, nemlig å gjøre tettstedene levende og attraktive». Det samme 
gjelder for Lier, der oppfølgingen av retningslinje P1.1 i RP ATP BB om å definere en prioritert 
sone for sentrumsfunksjoner ikke kan sies å være fulgt opp i Lierbyen. 
 
I Kongsberg er derimot retningslinjene om handelslokalisering fulgt opp med detaljerte 
bestemmelser om handelsfunksjoner til et finmasket og heldekkende nett av arealformål og 
lokalisering i sentrumsstrukturen. I de to andre planene er det føringer for hvilke 
handelsvirksomheter som tillates kun på noen få bestemte formålsområder.  
 
Også regionale retningslinjer for næring i de to regionale planene er varierende fulgt opp. 
Kongsberg har igjen detaljerte føringer for konkrete arealer etter arealformål og plasseringer i 
senterstrukturen, men hvilke konkrete typer tiltak etter plan- og bygningsloven som kan tilordnes 
A-, B- eller C-virksomheter er ikke tydelig definert. I Lier har ABC-prinsippet ligget til grunn for 
konkvensutredningen, men det er konkrete føringer kun til noen av næringsområdene. Hemsedal 
har ikke tematisert retningslinjen om ABC-prinsippet (4.2.2 Arbeidsplasser og næring, 
retningslinje 2). 
 
Parkeringsretningslinjene gir gradvis endring 
Parkeringsretningslinjene sier maksimumsnormer, men fra intervjuene vet vi at det er vanskelig å 
få igjennom politisk. Regionale retningslinjer gir støtte til administrasjonen for å dytte 
parkeringsnormene i riktig retning. 
 
Sosial og økonomisk bærekraft 
Den sosial og økonomiske bærekraften er i liten grad direkte tematisert i de to regionale planene. 
Men RP ATP BB illustrerer noen uforløste konflikter mellom ulike aspekter ved bærekraft, ved at 
planen på den ene siden har tydelige mål og virkemidler for å konsentrere boligbyggingen og nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk, og samtidig har en retningslinje om at det skal «søkes etablert 
en balansert boligstruktur i kommunene og med et mangfold av boligtyper som kan ivareta 
innbyggernes behov for ulike typer boliger og med boliger i ulike prisklasser» (RP ATP BB, P6.1 
Balansert boligstruktur). Hvordan dette skal realiseres gir planen ikke noe svar på.  
 
Den sosiale bærekraften er noe kommunene legger vekt på i sin samfunns- og arealplanlegging.  
 
Handlingsprogrammet har hatt lite påvirkning på kommuneplanene 
Gjennom intervjuene kom det fram at punktene om arealutvikling i handlingsprogrammet for RP 
ATP BB i begrenset grad har blitt fulgt opp. En grunn til dette kan være at Buskerudby-
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sekretariatet har måttet omdisponere ressurser til arbeidet med byvekstavtale og transportdelen 
av det regionale samarbeidet, og at det ikke har vært tilstrekkelig med ressurser til å følge opp 
hele handlingsprogrammet. 
 
Handlingsprogrammet i ATP BU inneholder punkter som er spesielt rettet mot å etablere kunnskap 
blant annet om fritidsboligutvikling, parkering og grønn mobilitet i reiselivsdestinasjoner. Det er 
inneholder ikke tiltak som forplikter fylkeskommunen eller kommunen til å følge opp retningslinjer 
i den regionale planen, og har heller ingen samordnede effekt. Vi har ikke funnet indikasjoner på 
at punktene i handlingsprogrammet har påvirket innholdet i kommuneplanene. 
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8.3 Østfold 
Innledning 
Regionalplanen følger opp og konkretiserer de statlige planretningslinjene. Hovedregelen i planen 
er at utbygging skal skje innenfor langsiktige grenser. Det er tillatt en mindre andel for å bygge 
opp rundt lokalsentrene, og det er stilt differensierte krav for andelen spredt utbygging.  
 
Det er angitt en arealpott for framtidige arealer innenfor langsiktig grense. Arealpotten er 
imidlertid ikke fordelt mellom kommunene, noe som gjør oppfølging vanskelig. Utenfor langsiktig 
grense er styring av vekst ivaretatt gjennom begrensningene på spredt utbygging, som i 
fylkesplanen er definert som all utbygging utenfor senterstrukturen. 
 
Planens grep og bestemmelser er i hovedsak fulgt opp i kommuneplanene. I hovedsak er disse 
også godt forankret hos den kommunale administrasjonen. I Halden følger man opp 
regionalplanens retningslinjer, men her har viktige føringer som handelsbestemmelse og 
føringene for spredt utbygging liten lokal forankring. De enkelte retningslinjene er imidlertid til 
dels ukjent ute hos kommunene. Enkelte av kommunene er tydelige på at det ikke har vært 
ressurser til å systematisk følge opp retningslinjene. En del av retningslinjene er dermed i 
varierende grad fulgt opp eller konkretisert. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste funnene og 
våre vurderinger for Østfold. 
 
Omfanget av føringer og behov for veiledning 
Antall retningslinjer (84, hvorav over 50 knyttet til samordnet areal og transport) er omfangsrikt, 
og de har i varierende grad blitt fulgt opp i kommuneplanene. De hardere virkemidlene, for 
eksempel de regionale planbestemmelsene og grepet med langsiktig grense har hatt mye å si for 
kommuneplanene, og følges opp. Mens eksempler på retningslinjer som for flere kommuner er 
ukjent er avgrensning av senterstrukturen (1.5.3), og retningslinjene om bærekraft (1.1.3 / sosial 
ulikhet og 1.1.12 / effektiv utnyttelse av arealene)). 
 
Vår viktigste generelle vurdering av Østfold-planen er at antallet retningslinjer bør reduseres, eller 
at noen utvalgte retningslinjer / prinsipper av regional viktighet løftes opp. Sistnevnte løsning er 
spesielt aktuelt i tilfelle fylkeskommunen ser nytten av den store bredden av retningslinjer med 
hensyn til oppfølgingen av kommunene / enkeltsaker. Med tanke på at kommunene i varierende 
grad har forholdt seg aktivt/kjenner til de enkelte retningslinjene kan førstnevnte være beste 
løsning.  
 
Vi oppfatter også at det er en viss åpenhet lokalt for bruk av hardere virkemidler på regionalt 
viktige tema. Men det varierer mellom kommunene. Halden er tydelig på at dette ikke er ønskelig 
for handel og spredt utbygging, og viser til nærheten til handelsområder i Sverige, det lokale 
næringslivets behov, og sosial bærekraft.  
 
Arealpotten for framtidige utbyggingsarealer (regional retningslinje 1.6) er ikke fordelt mellom 
kommunene, og dermed krevende/umulig å følge opp. Det ble i ett av intervjuene pekt på det 
mangler en tydelig veiledning til hvordan retningslinjene i 1.6 skal følges opp, og hvordan de skal 
ses i sammenheng. En mulig løsning kan være at potten revideres av kommunene selv ut ifra 
behovsvurdering. Behovsvurderingen kan være en føring i fylkesplanen. Det bør i så fall 
utarbeides en veileder med kriterier for hvordan denne skal utformes.  
 
Det ble også framhevet i ett av intervjuene, og det er vår oppfatning, noe uoversiktlig med flere 
retningslinjer som gjelder samme eller lignende forhold (langsiktig grense 1.1.2), spredt 
utbygging (1.13), framtidige utbyggingsområder og arealpott (1.6). 
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En del av retningslinjene går ikke lengre enn statlige planretningslinjer, eller loven. Disse kunne 
vært tatt ut, eller kuttet ned. Det er nevnt eksempler i teksten ovenfor. 
 
Sosial og økonomisk bærekraft kan vektlegges mer i virkemidlene 
Fylkesplanens samfunnsdel og strategier framhever behovet for å bekjempe sosial ulikhet og 
problemer. Regional retningslinje 1.1.3 sier at i planer og tiltak skal synliggjøres hvordan tiltak 
reduserer sosial ulikhet. Det er også nevnt i 1.2 at fortetting ikke skal gå på bekostning av sosial 
infrastruktur.  
 
En viktig tilbakemelding i intervjuene er at kommunene ønsker større frihet til utbygging i 
områder med skole og god kapasitet på teknisk infrastruktur. Høye boligpriser sentralt blir trukket 
fram som et betydelig problem.  
 
Regionalplanen åpner allerede opp for utbygging som støtter opp om lokalsentrene (1.1.2), og 
spredt utbygging (1.13) innenfor fastsatte rammer og kriterier. Andelen er differensiert mellom 
kommunene. Grunnlaget er beregnet ut ifra samlet boligbehov, og omfanget bestemmes ut ifra 
en andel av dette. Kommunene opplyser at det i praksis er svært krevende å følge opp 
retningslinjene for spredt utbygging. Det gjelder både den innholdsmessige fastsatte andelen, 
men også hvordan den skal reguleres opp mot milepæler i plan- eller byggesak (se eget punkt). 
For å øke den lokale forankringen av planen er en mulighet å innrette retningslinjen som et 
prosesskrav, ala det som er foreslått for punkt 1.6 framtidige områder / arealpott. Altså at 
kommunene selv utfordres til å gjøre en behovsvurdering, og evt. fastsette maksimale andeler 
og/eller absolutt omfang. Se samlet anbefaling for noe nærmere omtale.  
 
Vurdering av ubebygde områder og innretning av virkemidler knyttet til rekkefølge/periodisering  
Regionalplanen kunne gått noe lenger i føringer / kriterier for å unngå å ta i bruk nye/ubebygde 
arealer. Det er i regionalplanen allerede stilt kriterier knyttet til spredt utbygging, oppheving av 
planer, rekkefølgekrav for framtidige områder i regionalplanen, samt at det er presisert at 
områder med regionale og nasjonale verdier kan være grunnlag for innsigelse. Kommunene har 
også gått gjennom og i tatt ut framtidige områder etter introduksjon av regionalplanene. Det 
kunne imidlertid etter vår oppfatning også vært gitt tydeligere føringer om behovsvurderinger 
knyttet til vekst før man tar i bruk ubebygde arealer, og føringer for tidsmessig gjennomføring / 
rekkefølge. 
 
Plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 4 sier at det i kommuneplanen kan gis bestemmelser i om 
«rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før 
områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, 
herunder rekkefølgen på utbyggingen». Paragrafen gir altså anledning til å prioritere i tid mellom 
områder i kommuneplanen.  
 
Når det gjelder formulering knyttet til tidspunkt ser vi for oss to hovedalternativ: 

1) Knytte utbyggingen til et tidsrom / planperiode. Altså at utbygging eller regulering ikke 
tillates startet opp før en viss periode / år. Dette er tilnærmingen som benyttes i Halden i 
dag ettersom arealene har langsiktig horisont.  

2) Knytte utbyggingen til ferdigstilling av andre områder. Altså en lignende tilnærming som 
Skiptvet vurderer for rammen for spredt utbygging ved neste rullering av arealdelen. Det 
vil da være naturlig å knytte kravet til igangsettingstillatelse for de områdene som bygges 
sist, og ferdigattest/brukstillatelse for de områdene som bygges først. Det vil imidlertid 
være slik at utbygging og endringer i områder kan foregå over tid, og at det ikke alltid er 
tydelig når et område kan vurderes ferdig bygget ut. For de områdene som bygges først 
kan det derfor være aktuelt å knytte dette til en tydelig hovedandel av det planen for 
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området samlet legger opp til (enten i form av antall boenheter eller BRA). Det kan 
oppstå tilfeller der en del felt av ulike årsaker ikke bygges ut, men det vil da være naturlig 
at det foretas en forenklet endring av planen (plan- og bygningslovens regler om forenklet 
prosess / tidligere omtalt som mindre endring).  

 
 
Parkeringsretningslinjene følges opp 
Kommunene stiller krav om parkering i kjeller / anlegg i sentrumsområdene i tråd med regional 
retningslinje 1.1.13, og maksimumsnormer for bil, og minimum for sykkel (regional retningslinje 
1.12.2) med kvalitetskrav. 
 
Vi har i dette oppdraget fokusert på virkemidlenes innretning. I den grad det henger sammen 
med innholdet har vi naturligvis også forsøkt å vurdere dette, og for parkering kan det trekkes 
fram to viktige utviklingstrekk som blir viktige å ta hensyn til i planleggingen framover: 

- Parkeringskjellere/anlegg bygges i betong og får et betydelig klimaavtrykk. Utvikling av 
deleløsninger og markedets økte etterspørsel etter urbane opplevelser kan redusere 
behovet for antall plasser. 

- Overgang til EL-kjøretøy. Herunder behov for strøm.  
 
Planbestemmelsene fungerer etter hensikten 
Formuleringene i den regionale planbestemmelsen for arbeids- og/eller besøksintensive  
virksomheter overlater etter vårt skjønn et hensiktsmessig handlingsrom for videre planlegging. 
 
I intervjuene er det framhevet at formuleringen om handel som dekker «lokalt behov» er 
krevende å operasjonalisere. Her kan det være nyttig med mer veiledning, eventuelt at 
kommunene utfordres på å selv definere dette. For en lik praksis anbefaler vi imidlertid at det gis 
nærmere felles regional veiledning. 
 
Halden er et særeksempel med sin nærhet til Sverige og handelsområder i Strømstad. Her 
mangler spesielt handelsbestemmelsen lokal aksept.  
 
Med regionale planbestemmelser kan man ifølge PBL § 8-5 (Regional Planbestemmelse) nedlegge 
forbud mot «særskilte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede 
geografiske områder» eventuelt at tiltakene må godkjennes gjennom arealplan. Følgende punkter 
i planbestemmelsene for handel mener vi heller bør være retningslinjer, da vi er usikre på om 
faktisk er i tråd med lovens regler for hva regionale planbestemmelser kan bestemme: 
1.  At det skal stilles krav om maksimalt antall p-plasser 
2.  Krav om detaljering av avlastingsområdene 
3. Områder skal ta «hensyn til gående og syklende» og utformes på 

«estetisk tiltalende måte». 
 
Et mindre, men konkret forbedringspunkt ved planbestemmelsen for offentlige arbeids- og/eller 
besøksintensive virksomheter er at overskriften mangler «offentlig». Overskriften lyder «Regional 
planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter». Det kunne 
vært nyttig å legge til «Offentlige» i forkant av denne. Det kan nevnes at vi ikke oppfattet 
umiddelbart at bestemmelsene kun gjaldt offentlige virksomheter. 
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9. SAMLET VURDERING 

9.1 Introduksjon 
I dette kapitlet vil vi løfte blikket og gjøre noen overordnede vurderinger på hva som har fungert 
og ikke, gjennom å se på sammenhenger på tvers av planene. Vi starter først med å gi en 
overordnet og sammenstilt vurdering av hvordan handlingsrommet er utnyttet i de ulike planene, 
før vi ser nærmere på erfaringer med dette i lys av vurderingen av den kommunale oppfølgingen. 
Vi holder oss i kapitlet til de overordnede trekkene, og viser til fylkesvise oppsummeringer for mer 
utdypende vurderinger.  

9.2 Overordnet vurdering utnyttelse av handlingsrommet 
Vi vil først gi en overordnet sammenligning av de ulike planene på sentrale dimensjoner i tabell-
form. Denne sammenstillingen kan anses som en «skrivebordsøvelse» i det den vurderer 
utnyttelse av handlingsrommet ut fra de regionale planene alene. Deretter går vi gjennom noen 
sentrale temaer som vi særlig ser grunn til å trekke fram, basert både på analysene av de 
regionale planene og den kommunale oppfølgingen.  
 
Tabellen på neste side sammenligner de regionale planene overordnet, på følgende dimensjoner: 
Hvorvidt de bruker regional planbestemmelse; grad av konkretisering av statlig planretningslinje 
for bolig-, areal- og transportplanleggin; hvorvidt det er en tydelig utforming av retningslinjer 
som lener seg mot hierarkisk styring; og hvorvidt man følger opp den samordnende funksjonen til 
regional planlegging gjennom handlingsprogrammet. Når det gjelder handlingsprogrammet er det 
en vurdering av innrettingen av selve handlingsprogrammet. Det er altså ikke en vurdering av 
hvorvidt og hvordan det er fulgt opp i praksis.   
 
Høy score markeres med grønn farge, medium score med oransje, mens lav score markeres med 
rødt. Foruten om de to siste er dimensjonene selvforklarende. For de to siste dimensjonene er 
følgende momenter en del av vurderingen: Kategorien “tydelig styring” gir høyest score der 
føringene er tydelige, definerte og relativt stramme. Når retningslinjene er utformet slik, blir det 
enklere å konkretisere i lokal kontekst og mer forutsigbart å vurdere grunnlag for innsigelser.. 
Følgende trekker også opp: Bruk av «skal» eller tilsvarende modale hjelpeverb, liten grad av 
unntak eller stort tolkningsrom, høy andel materielle føringer og sammenheng mellom 
prosessuelle og materielle føringer. Den samordnende funksjonen er vurdert etter hvorvidt 
handlingsprogrammet forplikter aktører på tvers av stat, region og kommune, og ulike sektorer 
(eksempelvis areal- og transportsektor). Det er også vurdert hvorvidt relevante forhold i planen 
er fulgt opp i handlingsprogrammet.  
 
Det er gitt en relativ score, dvs. at planene er vurdert relativt opp mot hverandre og ikke basert 
på en norm fastsatt på forhånd. Det er ingen av planene vi vurderer som kritisk dårlige i å utnytte 
handlingsrommet, men noen utnytter det bedre enn andre.. Dette er en teoretisk vurdering, som 
ikke tar høyde for hva som skjer i praksis, og som har som forutsetning at klar og tydelig styring i 
regional plan er et gode. I praksis kan det vise seg at for tydelig styring får uønskede 
konsekvenser, mangler legitimitet eller ikke blir godt nok fulgt opp av fylkeskommunen i møte 
med kommunale planer. 
 
Vurderingen av planene bygger på temaene de faktisk har angitt i planen. Dette varierer også fra 
plan til plan, noe som kommer til uttrykk ved at noen av de har relativt få retningslinjer, mens 
andre har svært mange.  
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9.2.1 Planbestemmelser  
En sentral problemstilling er bruken av regional planbestemmelse. Kun to av planene utnytter 
denne muligheten. På bakgrunn av gjennomgangen av planene ser vi at det kan være særlig 
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spørsmål om lokalisering av handel, næring og besøksintensive virksomheter, og utbygging 
utenfor prioriterte vekstområder som er særlig egnet for bruk av regional planbestemmelse.  
 
Når det gjelder planbestemmelsene kan det bemerkes at kommunene i begge de aktuelle fylkene 
er tydelig på kommuneplanene ville sett annerledes ut uten planbestemmelsene. De aktuelle 
bestemmelsene har bidratt til å styre etableringer. 
 
Det er kun for temaet handel, næring og besøksintensive virksomheter at det er anvendt regional 
planbestemmelse. For øvrige temaer er det gitt retningslinjer, som bl.a. forutsetter at 
kommunene vurderer avsatte, uregulerte arealer som ikke er i tråd med planenes strategier og 
føringer, maksimalt omfang/andeler spredt utbygging, eller prioritering av rekkefølge for 
framtidige områder.  
 
Dette kan ha en logisk sammenheng med at fylkeskommunen ved utarbeidelse av planen er 
trygge på at det ikke kommer noen «overraskelser» fram til revisjon av kommuneplanen, og at 
sikkerhetsventilen i regional planbestemmelse ikke er nødvendig å ta i bruk.  
 
Retningslinjer om å vurdere avsatte områder i kommuneplan som ikke er i tråd med den 
regionale planen, tilsier at man anerkjenner at det kan være muligheter for å få uønsket 
utbygging basert på arealer som er avklart i gjeldende kommuneplaner. I undersøkelsen av de 
kommunale praksisene ser vi variasjon i oppfølging av slike forhold, men at det i alle fall går i 
retning av at de fleste kommunene faktisk tar ut en del avsatte arealer fra planene sine. Å gi en 
regional bestemmelse om dette, som til og med kan kreve oppheving av reguleringsplaner, 
vurderer vi å være et svært sterkt styringsgrep som har en bakside i manglende forutsigbarhet og 
krevende prosesser. At det også kan være lokale forhold som tilsier utbygging selv om det 
overordnet ikke er i tråd med planen, er også mer sannsynlig her enn ved handelsetablering (som 
ofte også har større konsekvenser, bl.a. for utarming av sentra).  
 
De regionale planbestemmelsene for handel og næring i Østfold blir i stor grad kopiert inn i 
kommuneplanene med nødvendige tilpasninger, men de konkretiseres i liten grad. Konkretisering 
overlates altså til reguleringsplaner. Årsaken er sannsynligvis at det vurderes som hensiktsmessig 
å vurdere prosjekter fra sak-til-sak og at nærmere konkretisering på kommuneplan-nivå kan gi 
utilsiktede begrensninger for konkrete prosjekter siden. Dette bekreftes også i intervjuene. Og 
kommunene løfter fram eksempler som viser at bestemmelsene har fungert.  
 
Vi ser også at bestemmelsene i hovedsak har aksept lokalt, selv om det kan være tøffe kamper 
med næringsinteresser og mindre forståelse i befolkningen for nødvendigheten av dette. Ut fra 
gjennomgang av kommuneplaner og intervjuer ville vi forventet at planbestemmelser på 
eksempelvis arealer som ikke er i tråd med strategien, neppe ville hatt like stor aksept lokalt.  
 
Dette tilsier at det kan være gunstig å avgrense bruken av regional planbestemmelse til de mest 
sentrale temaene hvor arealbruk i strid med regional plan vil ha særlig negative konsekvenser, for 
eksempel knyttet til handel eller konkrete verdifulle arealer. Dette fordrer imidlertid at 
fylkeskommunen for øvrig er tydelige i retningslinjer og aktive i bruk av innsigelsesinstituttet.  
 
 

9.2.2 Retningslinjer 
Overordnet   
De ulike regionale planene har gjennomgående konkretisert vesentlige deler av de nasjonale 
føringene. Vi ser likevel en del retningslinjer som i mindre grad medfører en konkretisering eller 
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kontekstualisering av føringer gitt i statlige planretningslinjer eller lovverk. Dette blir en særlig 
utfordring der planene har mange retningslinjer, da det bidrar til uoversiktlighet og litt uklarhet 
rundt hva som er viktig og mindre viktig.  
 
Ofte er konkretiseringen av statlige føringer skjedd gjennom å definere en regional 
senterstruktur. De regionale planene varierer samtidig med tanke på grad av differensiering av 
føringer innenfor denne senterstrukturen. Et eksempel er RP ATP BU som angir «høy utnyttelse» 
som generell føring for alle sine prioriterte områder. Motsatt har RP ATP OA en differensiering av 
områdeutnyttelse som gir signaler om hva «høy utnyttelse» kan bety i ulike deler av 
senterhierarkiet. I praksis ser vi da at flere av kommunene ikke konkretiserer bestemmelser om 
dette i kommuneplan, særlig i Buskerud.  
 
De regionale planene varierer også i omfang av retningslinjer og i hvilken grad de har gjort 
tydelige prioriteringer på hva som er viktige føringer som må følges og hva som mer er i retning 
anbefalinger. RP ATP BU og RP ATP OA synliggjør to ulike tilnærminger til slik prioritering. 
Førstnevnte har en veldig omfangsrik samling av retningslinjer, men har angitt tydelig hva som er 
innsigelsesgrunnlag og ikke. Sistnevnte tydeliggjør prioriteringen gjennom å ha få retningslinjer 
og angitt at kun de viktigste forholdene er inkludert. FPØ opererer siden seneste revisjon (2018) 
med skal- og bør-formuleringer, som et skille mellom retningslinjer som kan være 
innsigelsesgrunnlag og ikke. I tillegg er de regionalt verdifulle områdene, presisert som 
innsigelsesgrunnlag. Vår vurdering er at prioriterte, færre retningslinjer gjør det enklere å følge 
opp enn mange retningslinjer, selv om det er angitt hva som er innsigelsesgrunnlag eller ikke.  
 
Det er også viktig dersom man har regionale planer som helt eller delvis overlapper hverandre på 
temaer i samme geografisk område, at man er tydelig på hva som gjelder. Dette ser vi særlig i 
forholdet mellom RP ATP BB og RP ATP BU. I henhold til plansystemets logikk, er det sist vedtatte 
plan som gjelder. For å motvirke eventuelle uklarheter bør sist vedtatte plan angi konkret hva 
som vil være situasjonen. Eksempelvis er Hvittingfoss et prioritert sted i RP ATP BU, men ikke RP 
ATP BB.  
 
Når man angir føringer med forbehold, slik som å beskrive «i hovedsak», «som regel», mv. bør 
det angis hva som er relevante unntak. Planene som har føringer med forbehold, har i liten grad 
gjort dette.  
 
Utbyggingsmønster 
Østfold er den eneste regionale planen hvor langsiktige vekstgrenser er definert konkret i regional 
plan. Riktignok er det anledning til justeringer i de kommunale planene, og kommunene som har 
blitt slått sammen skal selv revidere grensen. RP ATP BU og RP ATP OA har i stedet angitt dette 
som en oppgave for kommunen å følge opp i kommuneplanens arealdel. Forskjellene i praksis går 
imidlertid på tvers av dette, hvor vi ser at Østfold- og Akershuskommunene i større grad enn 
Buskerudkommunene følger opp dette. Det betyr at det ikke er nødvendig å definere dette 
regionalt for å få til oppfølging lokalt. Det kan være gode grunner til å gi kommunene 
handlingsrom til å definere lokalt, men det bør følge kriterier for avgrensningen. Hvorfor dette er 
fulgt opp tydeligere i Akershus enn Buskerud kan ha ulike grunner. En tydeligere prioritering av 
hva man gir føringer for, bedre forklaring på kriterier for avgrensning og oppfølging gjennom egen 
veileder, kan ha betydning.  
 
Et interessant poeng er at Østfoldplanens føringer om spredt utbygging og framtidige områder 
følges opp selv om de dels har lav forankring. Dette til forskjell fra flere av Akershus-kommunene 
og 80 / 20-fordelingen. En viktig forskjell er satsningen på ett senterområde per kommune. 
Erfaringene fra Akershus-kommunene viser at den strenge 80 /20-fordelingen med satsningen på 
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ett senter kan svekke oppfølgingen. En unison tilbakemelding fra kommunene er også at det må 
tillates satsning i flere senterområder. Med hensyn til økonomisk (bruk av eksisterende 
infrastruktur) og sosial bærekraft (skoler, lokalt næringsliv/arbeidsplasser og prisforskjeller) vil vi 
imidlertid presisere at stramme føringer på ubebygd mark og spredning av veksten er viktig av 
hensyn til alle bærekraftselementene. En satsning på noen flere utvalgte senter a la Østfold-
planen synes som en rimelig løsning. Vi kommer nærmere tilbake til dette under punkt om 
anbefalinger.  
 
Et sentralt forhold er avveining mellom vekst og vern innenfor og utenfor prioriterte områder. 
Dette framgår tydeligst i RP ATP OA, og bidrar i større grad enn de øvrige planene til å legge 
rammer for kommunens håndtering av målkonflikter, slik at disse kan avveies på måter som 
ivaretar den regionale dimensjonen. Å angi et vekstfordelingsprinsipp (RP ATP OA) synes å være 
et tydeligere grep ovenfor kommunene enn føringer om å prioritere rekkefølge (FPØ). Verken RP 
ATP BB eller RP ATP BU har tydelige føringer for vekstfordeling. 
 
RP ATP OAs føring om dimensjoneringsgrunnlag og FPØs føring om arealregnskap (1.1.14) 
framstår som nyttige føringer. Dette til forskjell fra arealpotten (FPØ 1.6) som ikke er fordelt 
utover kommunene. RP ATP BB/BU har ikke tilsvarende føringer. Vi ser at det er gjennom 
kombinasjonen av dimensjoneringsgrunnlag og arealregnskap at det er enklest å se hvordan ATP-
føringene faktisk og reelt følges opp. Her ser vi imidlertid også at det er manglende oppfølging og 
at det kan munne ut i at det er noe uklart hva som legges i dimensjoneringsgrunnlag og hvordan 
dette bør utarbeides. Det er mulig noe mer veiledning knyttet til dette ville vært relevant.  
 
Vi ser en gjennomgående utfordring i ATP RP BU/BB og RP ATP OA at angitt tettstedshierarki og 
prioriterte områder utfordres lokalt. Problemstillingen har også blitt løftet fram i Akershus- og 
Østfold-intervjuene. Men i Østfold da primært som en bekymring knyttet til eventuell tydeligere 
prioritering/satsning på kommunesenteret enn i dag, eller en eventuell snevrere avgrensning av 
sentrene. Det framheves i intervjuer at dette er prioriteringer som mangler lokal forankring og er 
krevende å følge opp i praksis. Samtidig synes det å være variabel oppfølging fra 
fylkeskommunens side med å sette makt bak føringen gjennom å bruke innsigelsesinstituttet.  
 
Det er ulike grep i de regionale planene med tanke på eksisterende arealformål som ikke er i tråd 
med regional plan. I RP ATP OA skal avsatte, men ikke regulerte områder vurderes tatt ut ved 
kommuneplanrevisjon, mens FPØ har føring om å oppheve planer. RP ATP BB har retningslinje om 
å vurdere uregulerte områder som er avsatt til boligformål. 
I Østfold har vi har funnet lite omtale av dette i plandokumentene, men vi forstår gjennom 
intervjuer og informasjon fra oppdragsgiver at dette i stor grad følges opp. Vi ser at Akershus-
kommunene i stor grad tar ut arealer som ikke er i tråd med regional plan, og har også eksempler 
på dette fra Buskerud. Dette gir en betydelig gevinst med tanke på landbruk og naturkvaliteter. 
Riktignok er det forbedringspotensial i Akershus og Buskerud også, men vi ser at de fleste 
kommuner går i «riktig» retning. Det er vesentlig mer krevende, og konfliktfylt, å oppheve 
reguleringsplaner enn å ta ut avsatte arealer i kommuneplanen, noe som kan forklare 
forskjellene.    
 
Næring - ABC er krevende for kommunene å operasjonalisere  
Både dokumentgjennomgangen og intervjuene tyder også på en usikkerhet rundt bruken av 
arealformål i kommuneplanen. Spesielt gjelder det næringsområder som i liten grad konkretiseres 
gjennom bestemmelser. En bakgrunn for dette kan være Kart- og planforskriftens «Vedlegg I 
Arealformål, hensynsoner og bestemmer angitt på plankart. Arealformål i kommuneplanens 
arealdel og i reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-7 og § 12-5». Her presiseres det at i 
plankartet skal ikke næringsområder deles opp ytterligere i nærmere underformål. Det kan 
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imidlertid gjøres gjennom planens bestemmelser. Et fåtall av kommunene velger imidlertid å 
benytte denne muligheten. Dette er gjennomgående på tvers av planene, og bidrar til mindre 
helhetlig styring av framtidig næringslokalisering i kommunene.  
 
Det kan være nyttig å tydeligere overfor kommunene at det forventes at næringsområdene 
differensieres gjennom bestemmelser knyttet til formål, funksjoner, og eventuelt utnyttelse. 
Erfaringene fra kommunene tilsier også at alle de regionale planene hadde vært tjent med å 
ytterligere konkretisere og kontekstualisere ABC-prinsippet, og fulgt opp med veiledning ovenfor 
kommunene på hvordan dette kan avklares og styres gjennom kommuneplan. Dette gjelder også 
behovsvurdering på næring som vi i liten grad finner igjen, selv ikke i Akershuskommunene hvor 
dette er angitt som tema for dimensjoneringsgrunnlag i den regionale planen.    
 
Handel 
Vi ser at Buskerud-kommunene i utvalget vårt i varierende grad følger opp bestemmelser knyttet 
til handel i kommuneplan, og det kan henge sammen med at RP ATP BU ble vedtatt underveis i 
planprosessene for to av kommunene. I Akershus er datagrunnlaget begrenset siden den 
regionale planen for handel, service og senterstruktur var såpass fersk. I Østfold ser vi at 
handelsbestemmelsen inntas direkte i kommuneplan uten å konkretiseres i særlig grad. Det gjør 
at formuleringene om «lokalt behov» vurderes i enkeltsaker på reguleringsplan-nivå. Det kan få 
uheldige utslag ved at det ikke gjøres en overordnet, helhetlig vurdering på kommuneplannivå. 
Tydeligere retningslinjer fra fylket om tolkningen av «lokalt behov» har blitt etterlyst i 
intervjuene. Svak planstyring på handelsetablering har potensielt store regionale konsekvenser 
både med tanke på arealbruk, transport og sentrumsutvikling, erfaringene fra de kommunale 
praksisene kan tilsi at dette derfor er forhold som bør sikres i planbestemmelse.  
 
Parkering 
FPØ og ATP BU angir føring om maksnormer for parkering, ellers synes parkeringsføringer for 
eksempel i RP ATP OA og RP ATP BB å være lite velfungerende. Dette er en tematikk som har en 
opplagt regional dimensjon. Manglende samordning på tvers av kommunene, særlig i funksjonelle 
regioner, kan skape en uønsket «race to the bottom»-effekt der man konkurrerer på høye (eller 
manglende) maksimumsnormer for handel og næringsvirksomheter. Selv om de fleste planene 
uttrykker ambisjon om samordning av parkeringspolitikk, er det et uutnyttet handlingsrom i å 
konkretisere føringer for dette i planene. Vi har forståelse for at det kan være krevende å være 
mer konkret enn å angi at det bør være maksnormer, men det bør i så fall følges opp gjennom 
handlingsprogram for å kunne sikre koordinering på tvers av delregioner. 
 
Bærekraft  
Planene varierer i sin behandling av bærekraftsbegrepet. Den «grønne» bærekraften er et sentralt 
tema i alle planer med tanke på klima, landbruk og naturkvaliteter, mens det er mer varierende 
på økonomisk og sosial bærekraft. Mål og strategier har nok i stor grad gjennomgående fokus på 
økonomisk bærekraft med tanke på næringsutvikling, men i liten eller ingen grad knyttet til den 
offentlige økonomiens bærekraft. Arealplanlegging på «feil måte» kan gi store, unødvendige 
offentlige investeringsbehov i teknisk og sosial infrastruktur og kunne være relevant å tematisere. 
Så kan det sies at fokuset på fortetting og prioritering av områder i praksis bidrar til å bygge opp 
under en slik bærekraft. Det er en unison tilbakemelding i intervjuene at det må tillates satsning i 
områder med god teknisk infrastruktur og lokale tjenester og handelstilbud for å styrke sosial 
bærekraft. Men samtidig aksept for at det da må velges ut noen geografiske satsningsområder / 
senterområder.   
 
Den sosiale bærekraften er det variasjoner mellom, med RP ATP OA som et ytterpunkt som i 
svært liten grad behandler temaet, til FPØ som har noen flere føringer knyttet til sosial ulikhet og 



 

77 

 

folkehelse, og en tydelig vektlegging av forholdet i mål og strategier. RP ATP BU står i en 
mellomposisjon med å ha et handlingsprogrampunkt for attraktive steder og også tematiserer det 
i planbeskrivelsen. RP ATP BB har en retningslinje om balansert boligstruktur, men som er lite 
konkret.  
 
Sosial bærekraft, for eksempel knyttet til boligpolitikk og mål om tilgang til bolig og demografisk 
variasjon, er et tema som har en regional dimensjon. Spesielt er det viktig å være oppmerksom 
på at en stram fortettingsstrategi kan ha uintenderte sosiale konsekvenser i form av at boligpriser 
blir høyere i sentrale strøk og man kan, dersom man ikke er det bevisst, få en for ensidig 
boligtypologi i disse områdene som ikke er tilpasset en variert demografi. Sterk satsing på få 
prioriterte områder kan også få uintenderte sosiale konsekvenser i områdene utenfor. Her er det 
særlig paradoksalt at dette temaet er såpass uuttalt i RP ATP OA som særlig vektlegger fortetting 
i få områder, på en måte som vil medføre sentralisering i en region med vekstpress. Det er derfor 
gode grunner for at sosial bærekraft bør prioriteres som tema også i regionale ATP-planer.  
 
Generelt er det også en tendens i planene, særlig Buskerud-, Oslo og Akershus-planene, at man 
har sterkt fokus på prioriterte byer og tettsteder, mens planene mangler føringer og fokus på 
områdene utenfor de prioriterte områder/stedene. Dette eksemplifiseres godt gjennom RP ATP BU 
som tematiserer sosial bærekraft i prinsipper for god by- og tettstedsutvikling, som også følges 
opp i handlingsprogrammet, men som ikke tematiserer dette for steder utenfor senterstrukturen.  

9.3 Innretting og oppfølging av handlingsprogram 
I oppdraget har vi hatt et særlig fokus på planbestemmelser og planretningslinjer. Dette har 
begrenset i hvilken grad vi har gjort empiriske undersøkelser knyttet til oppfølgingen av 
handlingsprogrammene. Vi vet kun i mindre grad hvordan oppfølgingen av 
handlingsprogrammene har vært. Samtidig er det mulig å peke på ulikheter mellom planene, når 
vi ser de faktiske handlingsprogrammene opp mot planforskning og lovgivers intensjon.  
 
Handlingsprogrammet bør i henhold til departementets lovkommentar anslå ressursbehov og 
utpeke ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring, og det bør ved rullering inngå 
avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføring. Det ligger en klar 
forventning om at den regionale planleggingen er en arena for flernivåbasert samstyring og 
samarbeid. Handlingsprogrammet er mest relevant som virkemiddel for å sikre relevant 
gjennomføring av det som ikke kan styres gjennom bestemmelser i arealplaner, men heller 
fordrer ressursallokering, avtaler og koordinering på tvers av aktører.  
 
Når vi ser de regionale planene i lys av dette ser vi at de i varierende grad har 
handlingsprogrammer som forplikter aktører på tvers av nivå og sektor i oppfølging. Her varierer 
det fra FPØ som ikke har handlingsprogram, til RP ATP BB og RP ATP OA som går svært langt i å 
forplikte aktører på tvers av sektor og nivå. I RP ATP BB inngår alle aktørene i samarbeidet som 
har utarbeidet planen og er eksplisitt forpliktet. For RP ATP OA er det gjennom 
plansamarbeidet.no dokumentert at i alle fall en del av handlingsprogrammets punkter er fulgt 
opp av også øvrige regionale og statlige myndigheter.    
 
RP ATP BU og RP HSS A har kun forpliktelse for kommuner og fylkeskommunen selv, og må med 
dette sies å i mindre grad ha utnyttet handlingsrommet som ligger i dette virkemiddelet. For RP 
HSS A kan dette forklares med planens begrensede tematiske fokus, men planen tematiserer 
utfordringer som ikke kan håndteres gjennom arealplan som kunne vært relevant å løfte for 
oppfølging i et handlingsprogram. RP ATP BUs handlingsprogram ble vedtatt etter vedtak av selve 
planen. Det er i seg selv en utfordring, for det kan føre til at man har vedtatt mål og strategier 
hvor man er avhengig av at andre organer bidrar til gjennomføring, uten at disse er forpliktet til 
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dette gjennom handlingsprogrammet når målene og strategiene blir vedtatt. Siden de øvrige 
aktørene (statlige aktører eksempelvis) uansett ikke er medansvarlige for oppfølgingsoppgaver i 
handlingsprogrammet, har det likevel neppe fått en stor betydning her.  
  
I ATP-sammenheng er særlig transportsiden interessant i handlingsprogrammet, da måloppnåelse 
også er avhengig av investeringer og drift knyttet til samferdsel. Dette er noe som ikke alene kan 
styres gjennom arealplaner, og hvor ulike regionale og statlige aktører rår over virkemidlene og 
gjennomføringskraften. Når dette ikke er angitt i handlingsprogrammet, er ikke handlingsrommet 
godt nok utnyttet. Det er også forhold knyttet til arealsiden som er relevante å se i en slik 
samstyringssammenheng, for eksempel lokalisering av statlige og regionale arbeidsplasser. Bruk 
av ulike avtaleinstitutt kan også bidra til incentiver for eksempel knyttet til utnyttelse.   
 
Uten vurdering av faktisk oppfølging av handlingsprogrammet vil vi kunne strekke oss til å si at 
det er handlingsprogrammene i RP ATP BB og RP ATP OA som bør være ledesnoren for ny regional 
plan. Det er nok ikke tilfeldig at disse planene er de som mest utnytter handlingsprogrammets 
handlingsrom. Det er nærliggende å knytte dette til at dette er planer som er utarbeidet som 
samarbeid mellom ulike aktører i utgangspunktet, og det tilsier at ny regional plan også bør 
tilstrebe et slikt formalisert samarbeid i planutarbeidelsen. Det er da også i tråd med lovgivers 
intensjon. Det framkommer imidlertid i intervjuene at flere av punktene i handlingsprogrammet i 
RP ATP BB ikke er fulgt opp. I RP ATP OA har de to planeierne bevisst prioritert fire punkter for 
oppfølging, noen av de øvrige er likevel fulgt opp gjennom egne kanaler.  
 

9.4 Oppfølging gjennom veiledning og innsigelser  
Det er kun planbestemmelsen som er et juridisk virkemiddel i den regionale planen. Vi har 
imidlertid framhevet at klare og tydelig styrende retningslinjer som aktivt brukes som 
innsigelsesgrunnlag lener seg sterkt i retning av en hierarkisk planorientert styringsform.  
 
Selv om det er variasjon i hvor gode de fem regionale planene er i å ha en slik tydelig styring i 
retningslinjene, er det ingen av dem som kommer ut som dårlige. De er samlet sett ganske gode, 
gode eller meget gode.  
 
Det har vært utenfor vårt oppdrag å gå i dybden i behandling av de påfølgende kommuneplanene 
i regionalt planforum eller se på fylkenes behandling av kommuneplanene. Vi har likevel gjennom 
undersøkelsene av de utvalgte kommuneplanene sett at mange av kommunene ikke følger opp, 
eller i enkelte tilfeller eksplisitt motarbeider, de regionale planenes føringer. Det er ikke alltid at 
fylkeskommunen i disse tilfellene bruker innsigelsesinstituttet. Vi ser til og med tilfeller hvor det 
ikke engang er gitt innsigelse på tydelige brudd på føringer, hvor resultatet opplagt er en 
arealbruk direkte i motstrid med vesentlige mål og hensyn i den regionale planen. Østfold 
fylkeskommune er i stor grad tro mot egen plan, mens i Akershus følges retningslinjene i mindre 
grad opp i de kommunene vi har sett på.  
 
Det har selvsagt direkte konsekvens for måloppnåelse i den aktuelle kommunens arealbruk, men 
undergraver videre også den regionale planens legitimitet, og gir signal om at det ikke er så viktig 
å følge den opp.  
 
I oppfølgende intervjuer gis det av enkelte kommuner uttrykk for en bekymring at det er en 
politisk behandling av uttalelser/innsigelser på fylkeskommunalt nivå. Det må forstås dithen at 
man tolker at fylket politisk åpner mer opp for forhold i strid med den regionale planen. Det kan 
også forklare begrenset bruk av innsigelsesinstitutt. Nå skal imidlertid fylkeskommunen som 
kommunene ha en demokratisk forankring, så svaret på dette må gå mer i retning av å sørge for 
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reell politisk forankring av føringer som gis, og at dette fortrinnsvis bør skje på tvers av posisjon 
og opposisjon, dersom mulig, slik at det gis forutsigbarhet over tid. Potensielle konsekvenser og 
målkonflikter bør tydeliggjøres før vedtak, slik at de folkevalgte har et godt beslutningsgrunnlag.  
 
Nye erfaringer kan medføre innsikt som gjør at man ser behov for å justere føringer, men da bør 
det iverksettes arbeid for dette. Vi så for eksempel i Akershus at senterstrukturen i RP ATP OA ble 
bekreftet i RP HSS A omtrent samtidig som den ble utfordret av fylket selv i sin behandling av 
kommuneplan for Nesodden.  
 
 

  



 

80 

 

10. ANBEFALINGER  

10.1 Innledning 
Basert på analyser og vurderinger i de forutgående kapitlene, vil vi her presentere noen 
anbefalinger for videre arbeid med regionale areal- og transportplaner i Viken. Konkrete forhold 
som kun gjelder de enkelte planene, er ikke omtalt her. For omtale av dette se egne kapitler med 
oppsummering og vurdering av de enkelte regionplanene.  
 
Anbefalingene er todelt, først gis det anbefalinger knyttet til utnyttelse av handlingsrom og bruk 
av de konkrete virkemidlene. Deretter følger anbefaler som knytter dette til mer spesifikke 
materielle forhold med vekt på bærekraftig utvikling, som også til dels utdyper de generelle 
virkemiddelanbefalingene.  
 

10.2 Anbefalinger knyttet til bruk av regionale planbestemmelser 
Regionale planbestemmelser er det mest tydelige hierarkiske virkemiddelet fylkeskommunen rår 
over. Ut fra den teoretiske drøftingen i kapittel 5 kunne det være grunn til å tro at 
fylkeskommunen burde avveie bruken av dette opp mot å sikre samarbeidsorienterte prosesser 
og forankring lokalt. Når regionale planbestemmelser generelt er lite anvendt i Norge, kan dette 
ha å gjøre med en vurdering av at man ikke ønsker å styre for hierarkisk.  
 
Erfaringen fra vår undersøkelse tilsier imidlertid at bruk av regionale planbestemmelser har 
legitimitet og oppleves som akseptabelt, og når utformet rett også som en støtte, på lokalt nivå. 
Empirien her er imidlertid begrenset til kommunale planadministrasjoner. Uansett synes det som 
om det er aksept og også oppslutning om bruk av virkemiddelet.  
 
Ut fra funnene i undersøkelsen anbefaler vi at Viken fylkeskommune aktivt vurderer å utnytte 
handlingsrommet som finnes ved å ta i bruk regionale planbestemmelser. Dette bør avgrenses til 
særlig kritiske forhold hvor det er nødvendig med en «sikkerhetsventil», jf. kapittel 5. Etter vårt 
skjønn gjelder dette særlig for temaer som lokalisering av handel, næring og besøksintensiv 
virksomhet samt avsatte/regulerte utbyggingsarealer i kommunene som er i vesentlig strid med 
regionale strategier. Det siste forhold foreligger det ikke planbestemmelser for i Viken i dag. Det 
er viktig at planbestemmelsene utformes presist iht. lovverket og ikke dekker mer enn det man 
har hjemmel for. Det bør være en god dialog med kommunene i forkant av beslutning om bruk av 
planbestemmelse, men regionale interesser bør uansett veies tyngst. 
 

10.3 Anbefalinger knyttet til planretningslinjer    

10.3.1 Prioriter det viktigste 
Vi har sett stor variasjon i omfang og innretting på de regionale planretningslinjene. For å gi 
retningslinjen vekt og tyngde, og økt mulighet for å faktisk bli implementert i arealplaner, 
anbefaler vi at det gjøres en tydelig prioritering på hva det gis retningslinjer for. Et stort antall 
retningslinjer gjør det krevende for kommunene å følge opp, og det kan bli uklart hva som er 
vesentlig og hva som er mindre vesentlig.  
 
Regionale areal- og transportplaner bør vektlegge temaer hvor det er knyttet regionale 
samordningsbehov (der kommunale valg får stor betydning for andre deler av regionen) og som 
utdyper eller konkretiserer statlige føringer. Vi har sett eksempler på retningslinjer som ikke sier 
noe utover statlige føringer eller lovverk, eller føringer som i liten grad er naturlig å sette i 
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regional sammenheng. Det er også tendenser til å få med «alt som er bra og godt», og selv om 
det er forståelig, utvanner det planene som styringsredskap.  
 

10.3.2 Utform tydelige og klare retningslinjer 
Vi ser at en del av planene ikke konkretiserer og definerer begreper som for eksempel «høy 
utnyttelse». Selv om det selvsagt er forhold som må defineres lokalt, bør planene angi en 
forventning om hva en førings innhold betyr ulike steder i et stedshierarki.  
 
Videre er det en tendens til at det åpnes opp for avvik fra retningslinjene, med krav om at dette 
begrunnes. Det er tydeligst i Akershus. Et eksempel er hvor RP ATP OA gir en føring om at 
avsatte, men ikke regulerte områder i kommuneplanen som er i strid med regional plan skal 
vurderes tas ut av planen. Der man ikke tar ut områder, skal det begrunnes. Planen sier imidlertid 
ikke noe om hva som er relevante begrunnelser. I slike eksempler bør det gis kriterier for hva 
som er relevante begrunnelser/hensyn som gjør at det kan avvikes fra retningslinje. 
Fylkeskommunen bør være tydelig i forventning om slik dokumentasjon av begrunnelse i 
oppfølging av kommunene.  
 
Retningslinjene bør utformes enhetlig med tanke på vekting og prioritering. Bevisst og 
gjennomgående bruk av modale hjelpeverb er vesentlig for dette. Eksempelvis kan man bruke 
«skal» for det som gir grunnlag for innsigelse, og «bør» for det som ikke gir grunnlag for 
innsigelse. Alternativt kan man prioritere å gi retningslinjer kun for det som vil medføre 
innsigelsesgrunnlag dersom det ikke følges opp.  
 

10.3.3 Retningslinjer bør være uttømmende, selvforklarende og omhandle det som 
følges opp i arealplan  

Enkelte regionale retningslinjer fordrer at man leser handlingsprogram eller planbeskrivelse for å 
få en fullendt forståelse av hva retningslinjen sier. Retningslinjene bør i størst mulig grad være 
selvforklarende og ikke fordre at man leser planbeskrivelse for å forstå hva føringen sier.  
 
Enkelte av regionalplanene henviser til «prinsipper» eller lignende som er angitt i planbeskrivelse. 
Dette gjør lesningen av retningslinjene noen ganger uryddig eller gjør det enkelt å gå glipp av 
vesensinnhold. Prinsippene kan da heller formuleres i retningslinjene. Det er også en fordel om 
definisjoner inngår i retningslinjene, men her kan det være aktuelt å henvise til planbeskrivelsen, 
så lenge det er en presis og eksakt henvisning.  
 
Det foreligger også handlingsprogrampunkter som burde være retningslinjer og motsatt. Å bruke 
retningslinjer for det som skal følges opp i arealplan, og kun det, er en god måte å gjøre planen til 
et godt styringsverktøy.  
 

10.3.4 Veiledning til retningslinjer  
Planene bør følges opp med konkret veiledning og «standarder» for hvordan prosessuelle føringer 
skal ivaretas. Fylket bør særlig se på temaene som vi ser kommunene i manglende grad har fulgt 
opp på tvers av planene og sørge for veiledning/utdypning for å sikre ivaretagelse. Dette gjelder 
særlig ABC-prinsippene, som få om noen av kommunene har klart å operasjonalisere og gi mer 
konkrete føringer for i kommuneplan. Dimensjoneringsgrunnlag, arealregnskap, grønne grenser 
(Akershus), samt arealpott (Østfold) er også viktige eksempler.   
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Det er også nyttig å hente inn erfaring fra hvordan andre fylkeskommuner som har jobbet med 
tilsvarende veiledning. Rogaland fylkeskommune har sammen med kommunene og konsulent 
laget en veileder om regionalplanens retningslinjer om arealstrategi og jordvernmål som gir 
kommunene veiledning om dimensjoneringsgrunnlag og arealregnskap19. 
 

10.3.5 Bruk innsigelsesinstituttet  
Vi har sett en rekke eksempler på kommuneplaner som i vesentlig grad er i strid med de 
regionale planenes føringer. Det er flere eksempler hvor det etter vårt skjønn burde være 
grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunens side til planene, uten at det er gjennomført.  
 
Å ikke følge opp med innsigelser til det som er vesentlige brudd med regionale føringer og som 
opplagt medfører en arealutvikling i strid med den regionale planen, undergraver planens 
legitimitet. Dette er særlig viktig der den regionale planen har stramme og entydige føringer. Når 
disse ikke følges opp gjennom innsigelse, skaper det en presedens som gjør at den regionale 
planen i realiteten mister styringskraft og legitimitet.  
 
En stramt styrende plan som ikke følges opp gjennom innsigelser, kan være mindre effektiv enn 
en noe «løsere» plan som faktisk følges opp med innsigelser. Bruk av innsigelse er til syvende og 
sist et mandat som ligger hos de folkevalgte i fylket. Det er derfor viktig å sørge for god politisk 
forankring av føringene og å kommunisere en tydelig forventning om at det gis innsigelse dersom 
retningslinjer ikke følges opp. Ideelt sett bør forankringen så langt som mulig skje på tvers av 
politiske skillelinjer, slik at planens føringer er robuste i møte med endrede politiske flertall.  
 

10.4 Handlingsprogram 
Vi anbefaler at alle føringer som skal følges opp i arealplaner legges inn i retningslinjene, og at 
handlingsprogram begrenses til det som ikke følges opp i arealplaner. Dette sikrer at 
kommuneplanleggere har alt de trenger i forbindelse med kommuneplanen i retningslinjene.  
 
Handlingsprogrammet er et særlig viktig virkemiddel for å samordne på tvers av nivåer og 
sektorer, som vi ser de eksisterende regionale planene er svært variable i å utnytte. I flere tilfeller 
er handlingsprogrammet kun angitt med punkter som følges opp av fylkeskommunen selv. For å 
fullt utnytte handlingsprogrammet bør det ha oppfølgingspunkter som fordrer innsats fra både 
statlige etater, fylkeskommunen og kommunene. Typiske eksempler på vesentlige areal- og 
transportforhold som i mindre grad håndteres gjennom arealplanlegging er investering og drift i 
samferdsel og kollektiv, oppfølgende utredningsoppgaver på tvers av sektorer og bruk av avtaler 
som virkemiddel (belønningsavtaler, byvekstavtaler, og ev. avtaler mellom fylkeskommune og 
kommuner). Vi vurderer også at statlig og regional lokaliseringspolitikk kan forankres i 
handlingsprogrammet.  
 
For å sikre koordinering i retning av måloppnåelse på tvers av sektor og nivå er det vesentlig at 
handlingsprogrammet utarbeides samtidig med den regionale planen, og at de ulike aktørene 
forplikter seg. Slik får man sammenheng mellom mål, strategi og gjennomføring.  
 
Handlingsprogrammet bør samtidig være realistisk. Det er fristende å sette opp mange punkter, 
og ha mange vyer. En evaluering av tidligere handlingsprogram, hva som er gjennomført og ikke, 
og hvorfor, kan være et utgangspunkt for å definere et realistisk nivå. Kapasitet, ressurser og tid 
for gjennomføring bør inngå som en del av vurderingen, og kan gjerne defineres for de ulike 

 
19 veileder_arealstrategi-og-jordvernmal_regaland-fylkeskommune_november-2021.pdf (rogfk.no) 
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aktørene til de ulike punktene, for å sikre realisme og gjennomførbarhet. Eventuelt kan det 
gjennomføres oppfølgende avtaler som sier noe om hva som skal prioriteres først.  
 

10.5 Anbefalinger til virkemidler for bærekraftig utvikling i regionalplanene 

10.5.1 Senterstruktur og langsiktige/grønne grenser: Økt vektlegging av sosial og 
økonomisk bærekraft 

Senterstruktur, langsiktige/grønne grenser og revurdering av avsatte byggearealer som er i strid 
med arealstrategier er viktige tema i hele Viken. Foreliggende føringer knyttet til dette i 
regionalplanene har klare fordeler i et areal- og transportperspektiv, og miljømessig bærekraft. 
Samtidig inneholder planene i liten grad virkemidler knyttet til sosial og økonomisk bærekraft. 
Dette er en svakhet, som kan forbedres i de nye/reviderte regionalplanene. 
 
Eventuell satsning på ett enkelt senterområde per kommune har klare fordeler i et ATP-
perspektiv. Det kan imidlertid, som vi har vist i tidligere kapitler, ha svakheter når det gjelder 
sosial bærekraft og utvikling av lokalsamfunn i andre områder, for eksempel når det gjelder å 
opprettholde skoletilbud eller annen sosial infrastruktur Markedets etterspørsel etter boliger på 
delområdenivå kan heller ikke nødvendigvis omfordeles til andre områder av kommunen. En 
såpass streng linje fordrer at det er gjort reelle vurderinger bak fordelingsnøkkelen som faktisk 
ivaretar handlingsrommet i mindre steder slik at de får den vedlikeholdsveksten som reelt sett er 
nødvendig. Dette bør også synliggjøres, slik at grepet får legitimitet. Vi har ikke identifisert noen 
klar faglig analyse eller begrunnelse rundt fordelingsnøklene som er valgt..   
 
I tillegg bør planene, dersom man fortsetter med en såpass stram fordeling, være mer konkrete 
og utfyllende med føringer og handlingsprogramoppfølging for områder utenfor prioriterte 
områder. De fleste av planene har svært begrenset omtale av- og strategier for områdene som 
ikke er prioritert. Dette vil være viktig både for å ivareta bærekraftig stedsutvikling i disse 
områdene. En svært restriktiv linje uten samtidig å gi oppmerksomhet til uprioriterte områder kan 
lett skape en oppfatning av total nedprioritering. Det kan svekke planens legitimitet. En såpass 
restriktiv linje har også vist seg at kan være krevende med hensyn til politisk aksept / lojalitet til 
planen. Dette gjelder ikke bare i kommunene, men også i fylkeskommunenes egen manglende 
oppfølging gjennom eksempelvis bruk av innsigelsesinstituttet når planer vesentlig strider mot 
regional plan. Klare, restriktive føringer som ikke følges opp av planeier, undergraver planen. Det 
betyr at man må være trygg på at man har oppslutning og forankring, helst bredt politisk, for et 
slik grep.  
 
Vi stiller også spørsmål ved om det å utpeke kun ett område i de fleste kommuner er en vel 
generisk løsning, med potensielt utilsiktede konsekvenser i møte med lokal kontekst. Det kan 
være riktig i mange kommuner, mens det i andre kommuner vil kunne være uheldig. Særlig i mer 
perifere kommuner som ikke inngår i en funksjonell byregion stiller vi også spørsmål ved om det 
er relevant å begrunne et slikt grep med klimamål og mål om å begrense personbiltransport, som 
vi oppfatter som et hovedpoeng. Dette særlig i lys av nullutslippsteknologi og at «kø, kork og 
kaos» er en mindre prekær utfordring her. Mange utbyggingstyngdepunkt kan opplagt gi 
fylkeskommunale utfordringer knyttet til drift av kollektivtilbud, men igjen bør dette håndteres på 
en måte som er mindre generisk. Den store utfordringen er knyttet til viljen til å stadig ta av 
jomfruelig mark for utbyggingsformål, men dette kan etter vårt skjønn styres regionalt uten å 
angi kun ett prioritert sted i alle kommuner.  
 
Vår anbefaling er derfor at det stilles et krav til kommunene om å dokumentere behovet for vekst, 
og geografiske satsningsområder utover kommunesenteret, og angi konkrete kriterier for 
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dokumentasjonen. Og at det ut fra dette eventuelt velges ut ett eller flere satsningsområder som 
kan prioriteres. Det gjelder spesielt for mindre sentrale kommuner, og i kommuner med flere 
jevnbyrdige senter. Relevante kriterier kan være: 

- Større gjennomførte offentlige investeringer, kapasitet og at det av ulike grunner er lang 
tidshorisont på det mest sentrale prioriterte område (slik situasjonen har vært i Nittedal 
og Lier).  

- Lokalt tjenestetilbud: skoler, nærmiljøanlegg, dagligvare mv.  
- Tilgjengelighet, herunder kollektivtilgjengelighet i kombinasjon med eksisterende 

arbeidsplasstilbud 
 
Dette må imidlertid kombineres med tydelige føringer om vekstgrenser, kriterier for å ta i bruk 
nye områder, og lignende som begrenser spredning av veksten. Se eget punkt knyttet til 
ubebygde / framtidige områder.  
 
Det bør også kombineres med en vekstfordeling som likevel legger hovedtyngden av veksten i det 
mest sentrale prioriterte området, slik daværende Akershus fylkeskommune bemerket til 
Nesodden kommune. Videre bør det også beskrives tydelig hvordan senterstrukturen/langsiktige 
grenser skal defineres. Endelig bør det tydeliggjøres at vekstfordelingen skal være identifiserbar i 
arealregnskap/boligprogram.  
 
Forholdet kan være aktuelt som utgangspunkt for en regional planbestemmelse for 
senterstruktur/prioriterte utviklingsområder/langsiktig grønne grenser.  
 
Det er altså ikke en anbefaling om «frislipp», men å åpne opp for en noe mer nyansert 
tilnærming, hvor det samtidig stilles strenge føringer for begrunnelser, dokumentasjon, og 
synliggjøring av de øvrige områdenes forventede utvikling, samtidig som hovedtyngden av 
veksten fortsatt kanaliseres til det mest sentrale området.  
 
Vi mener at dette kan sikre bedre forankring lokalt, samt i større grad sikre alle tre bærekrafts-
elementene. Særlig i mindre kommuner og mer perifere kommuner kan en større grad av 
differensiering av senterstrukturen og tydelig veiledning være viktig for at føringene faktisk følges 
opp. 

10.5.2 Ubebygde / framtidige utbyggingsarealer  
Det kan stilles tydelige retningslinjer/kriterier for å ta i bruk framtidige / ubebygde områder.  
 
Gjeldende retningslinjer om revurdering av avsatte, men ikke igangsatte/regulerte områder 
fungerer i hovedsak bra, særlig i Østfold og Akershus. Regionalplanene har i betydelig grad 
hindret ugunstig arealutvikling gjennom foreliggende føringer knyttet til dette.  
 
Generelt kan regionalplanene gå noe lengre på dette punktet enn det som er gjort i dag. Hvis 
grepet kombineres med et differensiert fokus på senterområder og vektlegging av sosial og 
økonomisk bærekraft som omtalt over, er det et potensiale for hardere / tydeligere virkemidler på 
dette punktet ute i kommunene. Planbestemmelse kan vurderes for avsatte arealer som er i strid 
med overordnete arealstrategier. 
 
Dimensjoneringsgrunnlag, vekstfordelingsprinsipp (enten prosentvis eller pott) og overordnet 
prinsipiell avklaring av vekting av vekst versus vern utenfor og innenfor prioriterte områder bør 
være minimum for styring av overordnet utbyggingsmønster, dette bør følges av et arealregnskap 
som viser klar sammenheng mellom dimensjoneringsgrunnlaget, vekstfordelingsprinsippet og 
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juridiske grep i plankart og bestemmelser. Dette bør være en forutsetning for å ta i bruk 
planbestemmelse som virkemiddel på dette punktet.  
 
Retningslinjer om utvikling innenfra og ut kan være krevende å følge opp i praksis. Sentralt 
lokaliserte prosjekter har ofte utfordringer knyttet til grunnforhold, grunnforurensning, 
transformasjon av eksisterende bebyggelse mv., som gjør utviklingen tidkrevende og økonomisk 
krevende. Dette kan igjen gi påvirkning på priser og sosial bærekraft. En frihet til å utvikle de 
omformings- og transformasjonsprosjektene som er modne er da en fordel, mens utbygging på 
ubebygde arealer begrenses.  
 

10.5.3 Andre føringer knyttet til bærekraft 
Mulige målkonflikter mellom ATP-prinsipper og det sosiale, eksempelvis på demografisk og 
sosioøkonomisk mangfold bør vektlegges og håndteres i de regionale planene. Dette er særlig 
viktig i pressområder, der fortetting kan ha uønskede konsekvenser som økt prisstigning og lite 
variasjon i boligtyper tilpasset ulike demografier. Her bør også virkemiddelapparat utover plan- og 
bygningsloven tas i betraktning.  
 
Det er ikke nødvendigvis gunstig i et regionalt ATP-perspektiv om et senterområde kun får en 
boligtypologi som er lite tilpasset til eksempelvis barnefamilier, dersom dette medfører at disse 
flytter ut til andre mindre sentrale deler i regionen og dermed øker pendlingsgrad inn til sentra.  
Å tilrettelegge for denne demografien trenger ikke–, og bør ikke, begrenses til feltutbygde 
eneboliger. Utforskning av variasjon i boligtypologi og boformer kan være en relevant tilgang til å 
håndtere både tetthet og demografisk variasjon. 
 
Økt fokus på bredere bærekraftstilnærming bør tilsi flere føringer knyttet til områdene utenfor 
senterstrukturen, slik at eksempelvis sosial bærekraft ikke bare tematiseres i byer og tettsteder. 
 
Parkeringspolitikken er en opplagt regional problemstilling, hvor dagens regionale planer varierer i 
hvor vellykkede de er. En regional plan bør nok ikke definere fastsatte normer i ulike deler av 
regionen, men kan i det minste ha eksplisitte føringer om at det etableres maksimumsnormer for 
personbiltransport. Det kan være aktuelt å angi et spenn av «forventninger» til hva slike normer 
bør være i ulike deler av senterhierarkiet. I handlingsprogram kan det gis oppfølgingsoppgave om 
at det etableres delregionale parkeringsstrategier for å samordne på tvers av kommuner i samme 
region for å unngå «race to the bottom».  
 
Det finnes et utvalg bestemmelser i kommuneplanene om miljømessig bærekraft som kan være 
aktuelle å ta med som anbefalinger til kommuneplanene, men ikke nødvendigvis skal-krav i 
regionalplanene: 

- Klimagassregnskap, og redegjørelse for tiltak for å redusere klimautslipp og energibruk i 
planprosjekter 

- Bruk av blågrønn faktor for å sikre tilstrekkelig areal for vegetasjon og håndtering av 
vann. 

- Andre konkrete aktuelle retningslinjer og veiledning for miljømessig bærekraft kan være: 
-Dele- og ladeløsninger for kjøretøy 
-Materialbruk  

 
 


