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Dagsorden – Om planarbeid i MGK

1. Generelt om planarbeid – lovgrunnlag / kart

2. Litt mer om plan i MGK – konkrete eksempler

3. Næring i plan – næring / landbruk 

4. Hvorfor plan er vanskelig / kostbart 



Enhet for Næring, Plan og Forvaltning

Utviklingsoppgaver og Tjenesteyting/forvaltning

• Kommuneplanlegging

• Plan- og byggesaker

• Kart- og oppmåling

• Landbruk

• Næring

• (Prosjekt Sentrumsutvikling)

• (Prosjekt Bygdeutvikling /Reiselivsutvikling)

• Miljøsaker

Ca 30 forskjellig lover og tilhørende forskrifter/regelverk



Plansystemet



Kommuneplanens arealdel



70-80% av alle samfunnsaktiviteter utøves mot et 

geografisk bakteppe
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Hovedprinsipper for utviklingsretning



Kommunedelplan 

Støren



Moøya





Liøya i dag og muligheter for framtida?



Liøya i dag og muligheter for framtida?



Eksempel for framtiden?



Parkeringsareal 

Prestteigen





Næring – Landbruk 

• Landbruk står i en særstilling i PBL

Landbruk er nøye regulert i en flere sektorlover med 

tilhørende forskrifter, samt er økonomiske virkemidler 

styrende for aktiviteten.

• PBL §12-5 nr. 5

LNF(R) – Landbruks-, natur- og friluftsområder, 

samt reindrift.

Underformål

Spredt utbygging (bolig, fritid, næring)



Næring – Landbruk 



Hvorfor plan er vanskelig /kostbart

MANGEFULL PLANFORSLAG

• PBL/Kartforskriften – Komplekst

• «Å kunne hele kjeden av oppgavene knyttet til utbygging» 

- noe er flink å tegne bygg 

- noe er flink å snekre kart 

- og en tredje kan bare søknadsprosesser….

• Forventningene – kommunevise forskjeller

- Når er det ROS /KU

- Når er det en stor endring

- Når er det en mindre endring

- Når er det en dispensasjon

- Når er det søknadspliktig  - når er det ingenting??



Hvorfor plan er vanskelig /kostbart

Arealplan - ROS

Byggesak m.m.

Matrikkel

Landbruk, miljø og natur


