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Innhold

• Plassering av tema 

• Eksempler på tinglyste avtaler/erklæringer

• Noen tanker rundt temaet



Plassering av avtaleelementet i plan- og bygningsretten   
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Søker, tiltakshaver, forslagsstiller Plan- og bygningsmyndigheter

Offentligrettslige krav og forhold 



Plassering av avtaleelementet i plan- og 

bygningsretten forts. 
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Plan- og bygningsmyndighetene

Avtaler/erklæringer  

Offentlig rettslige krav og forhold 

Søker, byggherre, forslagsstiller 



Plassering av avtaleelementet i plan- og 

bygningsretten forts.   
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- Krav til teknisk infrastruktur - plan- og bygningsloven kapittel 27

- Avvisning som følge av privatrettslige forhold - plan- og bygningsloven § 21-6  

- Midlertidighetserklæringer – dispensasjon fra eksempelvis vegloven § 29

- Utsettelse av vegopparbeidelse – plan- og bygningsloven § 18

- Historisk - heftelser for å unngå uønsket bruk – innredning av kjellere eller annet 

- Utbyggingsavtaler – plan- og bygningsloven kapittel 17

- Andre typer avtaler i forbindelse med reguleringsprosessen (Dagens tema) 



Utbyggingsavtaler Tinglyste avtaler/erklæringer i reguleringsprosessen
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Utbyggingsavtaler vs. tinglyste avtaler/erklæringer

• «Planleggingen skal bygge på økonomiske og 

andre ressursmessige forutsetninger for 

gjennomføring og ikke være mer omfattende 

enn nødvendig» (pbl § 3-1 (3))

• Krav om forholdsmessighet og saklighet

• Prosesskrav – kunngjøring av oppstart 

forhandlinger, offentlig ettersyn, medvirkning

• Forbud mot sosial infrastruktur

• …….



Plan- og bygningsloven kap. 12 - reguleringsplan 
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Plan- og bygningsloven § 12-1: 

«Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser 

som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser.»

Arealformål: § 5

Reguleringsbestemmelser: § 7



Plan- og bygningsloven kap. 12 - reguleringsplan 
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Plan- og bygningsloven § 12-11: Private reguleringsplaner 

«Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 

snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med 

forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-

10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av 

arealet.»

Reguleringskart 

Reguleringsbestemmelser 

Avtale som supplement 

til reguleringsplanen  



Plan- og bygningsloven kap. 12 - reguleringsplan 
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Plan- og bygningsloven § 12-11: Vedtak av reguleringsplan  

«Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for 

kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det 

framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av 

planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret 

må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er 

kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 

behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.»

Reguleringskart 

Reguleringsbestemmelser 

Avtale som supplement 

til reguleringsplanen  



Avtaleelementet som supplement - partsforholdet
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Reguleringskart 

Reguleringsbestemmelser

Forslagsstiller

Reguleringsplanen

Plan- og bygningsmyndighetene 

Allmennheten

Avtaleforholdet 

Evt. utbyggingsavtale i 

forlengelsen av vedtatt 

reguleringsplan 
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12
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Bispevika i Bjørvika
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Tjuvholmen



Innhold og omfang av avtalen (den tinglyste 

erklæringen)

• Hvem er partene i avtalen etter at prosjektet er utbygd? 

• Hvem har oppfølgingsansvaret? 

• Rollefordeling i denne type avtaler vs. utbyggingsavtaler

• Bakgrunnsrett?
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Hvordan fungerer dette i praksis - utfordringer

• Tidspunktet for når slike avtaler aktualiseres i en reguleringsprosess

• Få tinglyste erklæringer sier noe om bruken. 

• Konflikter mellom allmennhetens interesser (eks. bading, grille, fest) og typisk 

beboere (sove, skal på jobb dagen etter, småbarn som skal sove)
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Merverdi

• Beholder eiendomsretten

• Kontroll av drift / vedlikehold

• Kostnadsbesparelser for kommunen (slipper å ekspropriere, opparbeide og drifte arealet)

• Tidsaspektet ( raskere løsning, slipper ekstra prosess / forhandlinger m.m.)

• Etc.?
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Tinglyste erklæringer vs. regulering til offentlig formål med full 

overtagelse



Erik Greipsland
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Tlf. 90 12 60 10
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Takk for oss!
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