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FRIFOs, Naturvernforbundets og 
SABIMAs nasjonale konferanse 

Naturmangfoldloven under lupen, 

"Hvordan kombinere natur og 
boligbygging?"
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Jeg har spurt noen private utbyggere, 
Hvordan oppleves  situasjonen ?

Markedet styrer gjennomføringen av bolig og næringsutvikling

Kommuner lar i for liten grad private fremme alternative områdeplaner

Planene blir for detaljerte , resulterer mer om igjen planlegging

Premissene kommer ikke på bordet i tidlig fase

De fleste erkjenner at brorparten av veksten må skje ved transformasjon.
Det betyr vekst i knutepunkter!!!

Transformasjon krever betydelig høyere utnyttelse enn
planleggerne vil ha for å være økonomisk gjennom førbare, 
og å tjene til å møte befolkningsveksten

Næringslivet må selv ta ett større ansvar og se seg selv som en viktig aktør for
å bidra til å tjene samfunnets behov samtidig som man har en forretning å ha ansvar for.
Samfunnsansvar



Finansrisiko
(Egen-/ 
fremmedkapital)

Utvikling av bærekraftige områder

Markedsrisiko
(kunder)

Politisk risiko
(Planvedtak/ off..tillatelser/ Infrastrukturkostnader)

Utbyggingsrisiko
(Entreprisekostnad
(Salgsinntekt, 
leieinntekt/ verdi)

Utbygging er konkurranseutsatt og risikofylt. Alt er en balanse mellom
 forutsigbarhet og fleksibilitet



Transportløsningene setter
rammer for hvor folk skal
bo og 
arbeide. 

Transportløsninger setter rammene
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Nasjonal Dugnad= Samspill

1. Mer effektiv planlegging
2. Raskere og mer helhetlig utbygging
3. Samarbeid med bransjene-langsiktig oppbygging
4. Forutsigbar finansiering



SAMORDNING
Spleiselag

Koordinering tidlig i er avgjørende for gode resultater 
for alle

56 mrd

122 mrd

152 mrd

7 mrd
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Alle forhold på "bordet"-TIDLIG

Regionplaner som legger til rette 
for knutepunktløsninger 
med økt kollektivsatsning

må gjøres i tett samarbeid med alle, også næringslivet
 for å sikre nødvendig investeringer av 

stedlig kvalitet som forventes av innbyggere, 
enten det er bo- eller arbeids utnyttelse.
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Ett Eksempel ,  Gjønnes Bærum 
Kommune

Tomten
• Totalt areal 130 000 kvadratmeter
• Egen stasjon på nye Kolsåsbanen
Nye Kolsåsbanen
• Sørbyhaugen - Kolsås: 2,9 milliarder kroner
• Bekkestua - Gjønnes stasjon: 120 millioner kroner
Dagens løsning
• 90 småhus og eneboliger ( Tomteutnyttelse ca. 11 

prosent )
• Resten av gården er blitt park
Normalt ved kollektivknutepunkt
• 1000 leiligheter fordelt på fire etasjer 

(Tomteutnyttelse = 80)
• 650 leiligheter fordelt på fire etasjer 

(Tomteutnyttelse = 50)
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     De viktige grepene

Regionsamarbeid  bør pålegges i pressområdene

Regionplan  må forplikte kommune, fylke og stat

Regionplaner må prioritere transportårer, utvikling av tettsteder/ knutepunkter

Private aktører inviteres til stedsutvikling

Byggeplaner som er avklart i  regionplan  bør ikke gis  innsigelsesmulighet

Regionplaner  må følges opp av stat og fylke  ved :
a) Økonomiske incentiver
b) NTP og årlige budsjettering av infrastruktur/ samferdselsinvesteringer i tråd
       med regionplanen.

Knutepunkt : konsentrasjon av boliger med ett tilbud av handel, service, 
og tjenester og som er betjent med  kollektivknutepunkt



Kommuneplan

Områderegulering

Detalj
regulering

Samsvar
Med plan og 
regulerings-

bestemmelse
r

Søknad/ registering
Uten nabovarsel

Søknad med dispensasjon
Saksbehandlingsfrist:

• 12 mnd. For større  disp.
• 12 uker for mindre disp.

Kommuneplaner :
• Arealformål
• Parkering
• Uteoppholdsareal
• Hensynssoner
• Miljø/ flom/snøskred
• Renovasjon
• Områdets karakter

Nei – må søke

Ja

Planregime



Kommuneplan
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Med plan og 
regulerings-
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Regionplan

Nei – må søke

Ja

Planregime – Forenklingsmulighet ?
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                                         Takk for meg    
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