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Formannskapet 19. januar 2016 



Temaer 

Plan- og bygningslovens formål  

Nasjonale forventninger 

Kommunal planstrategi 

 

 



Plan- og bygningsloven – formål     § 1-1 

Bærekraftig utvikling 

Samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver 

Gi grunnlag for bruk og vern av ressurser 

Sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 

Universell utforming 

Barn og unge 

Estetikk  



Nasjonale forventninger       Pbl. § 6-1 

Regjeringens forventinger til kommunene 

Tre hovedtemaer 
1. Gode og effektive planprosesser 

2. Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging 

3. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  

Virkemidler 
Forenkling av regelverk  

Forsøk med samordning av innsigelser 

Digitale planprosesser 

 



Nasjonale forventinger – hva forventes av kommunen? 

Økt lokalt selvstyre       økt ansvar 

Bruk planstrategien aktivt til å prioritere 
ikke planlegg mer omfattende enn nødvendig 

Se sammenheng mellom planstrategi & kommunereform 

Sikre godt kunnskapsgrunnlag og tidlig interesseavklaring 

Ta i bruk  
Muligheter for forenkling 

Digitale planverktøy  

 

 



Planstrategien i kommunens plansystem  Pbl. § 10-1 

Planstrategi utarbeides og vedtas hver  
kommunestyreperiode (vedtak seinest høst 2016) 

Gjeldende planstrategi vedtatt 20.06.2013 



Kommunal planstrategi – formål og innhold    

Prioritering av planbehov i 
perioden 

Avgrenses til overordna 
planer i sektorene 

Hvilke planer skal revideres? 

Nye planbehov? 

Avvikling av planer? 

 

Drøfte strategiske valg knytta til  
Samfunnsutvikling 

Arealbruk 

Miljøutfordringer  

Sektorenes virksomhet 
 

Oversikt over helsetilstanden 
4-årig oversiktsdokument skal 
inngå som grunnlag  
jf. folkehelseloven §§ 6 og 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering og ansvar 

Folkevalgte 
Kommunestyret er 
planmyndighet og fatter endelig 
vedtak 

Formannskapet involveres 
underveis og får forslaget før det 
offentliggjøres for vedtak  

Rådmannen 
Rådmannens ledergruppe er 
administrativ styringsgruppe 

Areal- og byplankontoret har 
saksansvar  

Innhenter synspunkter fra 
offentlige myndigheter og 
nabokommuner 



Kommuneplan      Pbl. § 11-1 

Samfunnsdel 
Langsiktige utfordringer, mål og strategier  
Kommunesamfunnet som helhet og  
kommunen som organisasjon  
Vedtatt 2015 
 

Arealdel 
Oversiktsplan for hele kommunen 
Vedtatt 2007 
Under revidering 
 

Handlingsdel 
Økonomiske styringsdokument 
Viser kommuneplanens betydning for økonomien 
Angir hvordan planene skal følges opp 
I Ringerike er handlingsdelen en del av  
økonomiplan, og legges fram årlig 



Videre prosess 

 




