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Reguleringsplaner uten grad av utnytting
• Tidligere praksis 

• Et minstekrav om at reguleringsplaner som skal gi grunnlag for 
utbygging, må inneholde en bestemmelse om grad av utnytting 

• Sivilombudsmannens uttalelse 12. juni 2020 (2019/1839)
• En reguleringsplan må ikke ha angitt grad av utnytting for å kunne 

anses som en plan, så lenge rammene for bruken av arealet likevel 
er tilstrekkelig klarlagt

• Ny tolkningsuttalelse fra KMD (19/6220)
• Det er ikke et ubetinget krav om å angi grad av utnytting
• Planjuss 1/2012 er ikke lenger dekkende for departementet syn
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Foreleggelse av mindre planendringer 
for kommunestyret

• Foreleggelse av private planinitiativ ved full planbehandling
• Beslutning om å stoppe et planinitiativ og å nekte å legge planforslaget 

ut på høring kan kreves forelagt kommunestyret for endelig beslutning, 
jf. §§ 12-8, 12-9 og 12-11

• Gjelder retten til foreleggelse for beslutninger om ikke å fremme 
planforslag om mindre planendringer etter § 12-14 (2)? 

• Tolkningsuttalelse KMD 19/839
Rett til foreleggelse også ved mindre endringer

• En "sikkerhetsventil", det er ikke klagerett på 
beslutningen om ikke å fremme
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Plattinger og rekkevidden av § 1-8 om 
forbud mot tiltak i 100-metersbelte

• Platting under 0,5 meter over ferdig planert terreng omfattes 
ikke av tiltaksbegrepet i byggesaksdelen, jf. § 20-1.

• Må en platting under 0,5 meter forholde seg til 
byggeforbudet i 100-metersbelte langs sjø, jf. § 1-8?

• Tolkningsuttalelse KMD 19/5591 om 
tiltaksbegrepet etter § 1-8 andre ledd

• Plattinger under 0,5 meter er tiltak etter § 1-8 andre ledd
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• § 1-8 andre ledd første punktum
"Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke 
settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved alminnelig høyvann."

• § 1-6 første ledd første og andre punktum
"Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder 
fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og 
endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. 
Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av 
arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner."
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Plattinger og rekkevidden av § 1-8 om 
forbud mot tiltak i 100-metersbelte

• Platting under 0,5 meter over ferdig planert terreng omfattes 
ikke av tiltaksbegrepet i byggesaksdelen, jf. § 20-1.

• Må en platting under 0,5 meter forholde seg til 
byggeforbudet i 100-metersbelte langs sjø, jf. § 1-8?

• Tolkningsuttalelse KMD 19/5591 om 
tiltaksbegrepet etter § 1-8 andre ledd

• Plattinger under 0,5 meter er tiltak etter § 1-8 andre ledd
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Forholdet mellom energiloven og PBL

• Tolkningsuttalelse KMD 20/3673 om:
• Rekkevidden av unntaket i PBL § 1-3 andre ledd
• Rekkevidden av reguleringsplikten i PBL § 12-1
• Forholdet til PBL § 1-6 andre ledd
• Dispensasjon fra arealplan
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