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Plan- og bygningsloven § 13-1
« Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting 
og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort. 

Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et midlertidig forbud dersom søkeren er 
varslet om dette innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som følger av § 21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte 
uker etter utløpet av fristen. 

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil 
vanskeliggjøre planleggingen. 

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§
11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen 
kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la 
slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.»



Midlertidig forbud- bakgrunn og hensyn

• Utgangspunktet er at grunneier i tråd med eierrådigheten fritt kan utnytte sin 
eiendom innenfor de rammene som er nedfelt i lovgivningen. 

• Legalitetsprinsippet: eierrådigheten kan kun innskrenkes ved lov.

• Tiltakshaver har derfor rettskrav på å få innvilget søknad som er i samsvar med 
lov og planer. Kommunen må gi tillatelse dersom det ikke finnes hjemmel for å 
avslå.



Midlertidig forbud- bakgrunn og hensyn forts.

• Midlertidig forbud gir kommunen nødvendig tid og arbeidsro til å revidere eller 
utarbeide nytt plangrunnlag uten at det i mellomtiden må innvilges tillatelse som 
strider mot ønsket arealbruk.

• Eksempler:
• Rivesøknad- er bygningen bevaringsverdig?
• Tiltak i strid med fremtidige infrastrukturtiltak?
• Tiltak i strid med hensikten med gjeldende plangrunnlag?





Midlertidig forbud- vilkår

• Kommunen ser behovet for at eiendommen/området undergis ny planlegging.

• Behovet for ny planlegging er undergitt planmyndighetens frie skjønn.
• Reelt behov.
• Saklig begrunnet.



Midlertidig forbud- tiltak

• Gjenstand for midlertid forbud?

• Alle tiltak etter pbl. § 1-6.
• Bygging, riving, deling mv.

• Også tiltak som ikke er søknadspliktige men kan vanskeliggjøre planarbeidet.
• Terrenginngrep, inngrep i vegetasjon.



Midlertidig forbud- varighet

• Varighet og opphør pbl § 13-2
• Forbudet gjelder fra vedtakstidspunktet.
• Opphører ved planvedtak for aktuelle eiendom/området.
• Opphører ellers 4 år etter vedtaket.

• Fristforlengelse pbl § 13-3
• Fristen kan forlenges i særlige tilfeller.

• Kommunen
• Høy terskel-helt spesielle tilfeller
• Grunneiers rett til innløsning- vilkår



Midlertidig forbud- rettsvirkninger

• Rettsvirkninger under forbudet
• Kommunens plikt til fremdrift i saksbehandlingen etter pbl § 21-4 

suspenderes
• Forbudet gir ikke kommunen anledning til å avslå søknader på tiltak

• Aktivitetsplikt for kommunen med planarbeidet

• Rettsvirkning når forbudet bortfaller
• Kommunen plikter straks å ta innsendte søknader opp til behandling



Midlertidig forbud- saksbehandling

• Vedtaksmyndighet
• Kommunen

• Delegasjonsmulighet 

• Vedkommende myndighet
• Departementet

• Enkeltvedtak – saksbehandlingsregler etter fvl
• Forhåndsvarsling
• Begrunnelse og underretning
• Innsyn
• Klage



Midlertidig forbud- rettspraksis

• Rt. 2002 s. 683 Vassøy Canning
• Spørsmål om gyldigheten av et midlertid forbud etter pbl85 § 33 og erstatningskrav.

• Ugyldigheten var påstått både på grunnlag av personelle mangler og at det ikke var 
anledning til å nedlegge et forbud overfor en gitt tillatelse.

• Vassøy Canning søkt om tillatelse til utsprenging på tomten- utvidelse av 
industribedriften. Tillatelse ble innvilget. Etter en tid ønsket kommunen å ta opp 
reguleringsplanen til ny vurdering.

• Arbeidene var ikke fysisk startet opp da vedtaket om forbudet ble fattet.

• Ordlyden i § 13-1 «ikke kan settes i gang»



Rt. 2002 s. 683 Vassøy Canning forts.

• Rettslig problemstilling:
• Vernet pbl85 § 33 en allerede gitt byggetillatelse mot senere forbud og 

omregulering?

• Hvilket skjæringstidspunkt gir tiltakshaver vern mot senere forbud?
• Byggetillatelsen?
• Eller første spadetak og den fysiske igangsettelsen? 



Vassøy Canning- Høyesteretts vurdering

• Ordlyden i bestemmelsen «settes i gang» var ikke til hinder for endringer etter gitt tillatelse.

• En tidligere sak, Rt. 1968 s. 62 virket også til å legge til grunn at en gitt byggetillatelse ikke hadde 
vern mot senere reguleringsendringer.

• Sivilombudsmannen hadde imidlertid kommet med en uttalelse med motsatt konklusjon, hvilket 
også ble lagt til grunn av Miljødepartementet og Justisdepartementet.

• Konklusjon:
• Rettstekniske hensyn- når et tiltak faktisk er satt i gang er et bevisteknisk vanskelig spørsmål, 

mens klart når tillatelse er fattet
• Tiltakshavers rettssikkerhet
• Spørsmålet om tiltaksforbud vil normalt komme opp ifbm søknadsbehandlingen- normalt 

mindre behov for å nedlegge forbud på et senere tidspunkt



Vassøy Canning- konklusjon

• Ordlyden i pbl85 § 33 (jf. nå § 13-1) tolkes innskrenkende- tidspunkt for tillatelse 
og ikke når tiltaket faktisk igangsettes.

• Enstemmig prinsipiell konklusjon- sikkert prejudikat for skjæringstidspunktet for 
vern mot midlertidige forbud.



LB-2013-14712 Mellbyedalen

• Utbygger krevde erstatning fra Oslo kommune på grunn av lang saksbehandlingstid og 
manglende oppfølgning av byggesak.

• Småhusplanen- stort antall opphevelser ifbm klagesaker av Fylkesmannen.
• Et av spørsmålene Borgarting måtte ta stilling til var om utbygger hadde vern mot at 

kommunen på et tidspunkt nedla midlertid forbud mot tiltaket.

• Sakens bakgrunn:

Oktober 2005 mai 2008 November 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avslag Klage Avslag Klage vedtak om midlertid forbud



Mellbyedalen- problemstilling

• Vassøy Canning hadde allerede slått fast at utbygger har vern mot senere forbud 
fra det formelle vedtaket om tillatelse er gitt.

• Problemstillingen for Borgarting- i forlengelsen av Vassøy Canning:
• Kan skjæringstidspunktet for et byggetiltaks vern mot senere midlertidige 

forbud tenkes å inntre på et annet tidspunkt enn den formelle tillatelsen?



Mellbyedalen- vurdering og konklusjon

• Spørsmålet er verken berørt i Vassøy Canning eller senere av departementet.

• Opprettholder at tillatelsen er det formelle skjæringstidspunktet.

• At Fylkesmannen hadde tatt stilling til realiteten i saken og formelt hadde kompetanse til 
å treffe vedtak var ikke avgjørende for Lagmannsretten.

• Kommunens overskridelser av saksbehandlingsfristene kunne heller ikke føre til noe vern 
mot midlertidig tiltak i saken.

• Lagmannsretten mente det var en lovgiveroppgave å eventuelt utvide tiltakshavers vern 
ytterligere.



Rt. 2015 s. 415 Brattskott

• Spørsmål om kommunens adgang til å nedlegge midlertidig forbud for del av byggefelt 
etter at tillatelse til å opparbeide nødvendige infrastruktur var innvilget.

• Det avgjørende; forståelsen av hva som var å anse som et «tiltak» i pbl85 § 33.

• Sakens bakgrunn:
• Tillatelse til å opparbeide vei, vann- og kloakk var innvilget

• Arbeidet med infrastrukturbyggingen var påstartet og det var startet hugst i strid 
med gjeldende reguleringsplan.

• Tillatelse til oppføring av boligene var ennå ikke gitt.
• Kommunen nedla midlertidig forbud og endret senere reguleringsplanen.



Brattskott- problemstilling og vurdering
• Hva skal anses som et «tiltak»?

• Det samlende utbyggingsprosjektet?
• Eller den gitte tillatelsen til opparbeiding av nødvendig teknisk infrastruktur for 

utbyggingsområdet?

• Høyesteretts vurdering:
• Naturlig språklig forståelse- det konkrete tiltaket som er omsøkt og godkjent.
• Etter HRs syn forutsatte forarbeidene en sammenheng mellom søknadsplikten og 

kommunens adgang til å nedlegge forbud. Dette talte mot at man er avskåret fra å 
nedlegge forbud før det er søkt om tiltak.

• Prinsippet fra Vassøy Canning- kun den gitte tillatelsen som har vern mot senere 
endringer

• Hva med utbyggers investeringer?
• Tilstrekkelig ivaretatt gjennom alminnelige krav om saklighet i forvaltningen, 

samt muligheter for erstatning under visse omstendigheter



Brattskott- konklusjon

• Høyesterett konkluderer enstemmig med at «tiltak» i pbl85 § 33 er å forstå som allerede 
gitte tillatelser, og ikke fremtidige og/eller tilhørende tiltak.

• Gode grunner for Høyesteretts standpunkt?
• Hensynet til vanskelige grensetilfeller

• Ville utfallet blitt det samme etter dagens § 13-1?
• Ingen vesentlige realitetsendringer var tilsiktet ved vedtakelsen av den nye pbl2008 §

13-1, jf. Ot. Prp.nr. 32 (2007-2008) s. 238.
• Forbudet ble nedlagt på grunn av ulovlig hugst i strid med allmenne interesser i 

reguleringsplanen- kunne utfallet blitt et annet ved andre årsaker til forbudet?



Midlertidig forbud mot tiltak- særlig om 
saksbehandlingsfristene pbl § 13-1 (2)

« Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan 
kommunen bare vedta et midlertidig forbud dersom søkeren er varslet 
om dette innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som følger av § 21-
7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte uker etter utløpet av 
fristen.»



Midlertidig forbud mot tiltak- særlig om 
saksbehandlingsfristene pbl § 13-1 (2) forts.
• Bestemmelsen ble innført ved endringslov 28. april 2017 nr. 20. 
• Lovendringen løser langt på vei en tidligere uavklart rettsstilling for tiltakshavere og gir et 

utvidet vern for tiltakshaver.

• Bakgrunn; uttalelser fra Sivilombudsmannen 
• SOMB 2007/2067, 2011/720, 2012/2498 og 2014/237
• Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak skal foreligge innen lovpålagte 

saksbehandlingsfrister. Midlertidig forbud mot tiltak vedtatt etter dette kan etter 
ombudsmannens syn ikke gjøres gjeldende for den aktuelle søknaden. 

• Bestemmelsen gjelder ikke for statlige og regionale planbestemmelser etter § 6-3 og       
§ 8-5, samt statlig arealplan etter § 6-4, jf. Prop. 149 L s. 78.



Midlertidig forbud mot tiltak- særlig om 
saksbehandlingsfristene pbl § 13-1 (2) forts.
• Styrking av tiltakshavers rettssikkerhet i byggesaker.
• Lovfesting av ombudsmannens rettsoppfatning

• Midlertidig forbud får kun virkning overfor innsendt søknad dersom forbudet er vedtatt eller 
varslet innen utløpet av saksbehandlingsfristene i pbl § 21-7. Ved varsling innen fristen har 
kommunen 8 uker på å nedlegge forbud.

• Kommunens overskridelse av fristene gir tiltakshaver vern mot midlertidig forbud.

• Oversittes saksbehandlingsfristene for behandling av innsendt byggesøknad, skal søknaden 
avgjøres på det rettsgrunnlag som gjaldt da fristen gikk ut. Kommunen skal altså ikke kunne 
trenere saksbehandlingstiden med den hensikt å endre plangrunnlaget og skaffe seg 
avslagsgrunnlag.

• Kommunen kan fortsatt skaffe seg tid til omregulering etter innsendt søknad, men må da 
vedta forbud innen fristene.
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