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Oslo, 28. november 2016 

 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
 

Begrenset høring av reguleringsplanmal - høringsuttalelse 

Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 18.10.2016 angående begrenset høring på forslag til 

reguleringsplanmal (deres ref 16/4319-1). 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge. 

 

En rekke aktører har påpekt at det er et stort mangfold av bestemmelser til reguleringsplaner, noe 

som er problematisk av flere grunner. Departementet har derfor arbeidet med denne 

problemstillingen gjennom en arbeidsgruppe som har utformet et forslag til en 

reguleringsplanmal. 

 

Norsk Friluftsliv er opptatt av mulighetene for medvirkning fra natur- og 

friluftslivsorganisasjoner for å ivareta allmenne interesser i ulike planprosesser. Med små ressurser 

og et stort antall saker av ulike slag er dette en krevende oppgave for organisasjonene. En felles 

reguleringsplanmal vil kunne gjøre dette arbeidet noe lettere da det vil være enklere å sette seg 

raskt inn i reguleringsplaner. En slik mal vil også være en god sjekkliste for utarbeidelse av 

reguleringsplanbestemmelser og hindre bestemmelser uten hjemmel. 

 

Norsk Friluftsliv støtter derfor at det utarbeides en slik reguleringsplanmal. 

 

Vi ser at faste overskriftsnummer i malen vil kunne gjøre det lettere å finne fram til relevant 

informasjon, men støtter likevel arbeidsgruppens konklusjon om at dette ikke synes 
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hensiktsmessig da det vil oppstå «huller» i bestemmelsene som kan skape forvirring og 

vanskeliggjøre forståelsen av planene. 

 

 

Vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 
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generalsekretær      rådgiver 

 


