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PLANSTRATEGI

• Planstrategien gir en kort beskrivelser av
– Samfunnsutviklingen
– Langsiktig arealbruk
– Miljøutfordringer
– Sektorenes virksomhet

• … og skal avklare
– Kommunens planbehov i valgperioden



Planstrategi – utdrag fra veileder
• En systematisk vurdering av kommunens planbehov
• Planlegging skal være behovsstyrt
• Planleggingen skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig

• Er bystyrets plan for å prioritere planoppgaver som skal startes opp  
i 4-årsperioden

• Skal vedtas senest 1 år etter at nytt bystyre er konstituert



Oversikt over planbehov 2016 - 2020



Erfaringer og tiltak
Erfaringer:
• For mange planer
• For omfattende planer
• Krever mye tid og ressurser

Tiltak – enklere og færre planer:
• Integrere fagområder i øvrig planverk
• Integrere utvalg av eksisterende planer i øvrig planverk
Eksempler: folkehelse, mangfold og inkludering, plan for bylogistikk
m.fl.



Mål for arbeidet

• Vi tar føringene fra veileder på alvor:
– En systematisk vurdering av kommunens planbehov
– Planlegging skal være behovsstyrt
– Planleggingen skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig

• Vi ønsker en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, og sterkere 
vektlegging på gjennomføring av tiltak



KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL



OPPSUMMERT

• Planstrategi
– En oversikt over kommunes planbehov i valgperioden

• Kommuneplanens samfunnsdel
– Visjon
– Hovedmål 
– Satsingsområder

Takk for oppmerksomheten



Arealplaner og 
kommuneplanens 
arealdel
31.10. 2019 Annelise Bolland
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Arealplanlegging og byutvikling
• Kommuneplanens arealdel
• Reguleringsplaner 
• Konsekvensutredninger
• Høringer/medvirkning
• Møter 
• Vedtak i bystyret
• De lange tidslinjers arbeid
• Samarbeid 
• Fra pessimisme og gråhet 

til..

Optimisme, satsing, tro på at 
vi får det til i lag



Behandling av arealplaner 
• Hva er arealplaner?
• Hvilke dokumenter vedtas?
• Hjemmel for vedtak
• Handlingsrommet for vedtak
• Kart og planregister
• Planprosesser
• Medvirkning

• Styringsverktøy – Kommuneplanens arealdel
• Sluttbehandling i bystyret



Styringsverktøy



Kommuneplanens arealdel -
styringsverktøyet
• Kommuneplanens 

arealdel – kommunens 
styringsverktøy 

• Grunnlaget for bruk og 
vern av arealer

• Grunnlaget for all 
virksomhet – offentlig og 
privat

• Plankart, bestemmelser, 
planbeskrivelse

• Kartlegginger, temakart, 
fagutredninger





Planbegrep 

• PBL – plan- og bygningsloven av 2008
• Konsekvensutredning
• Innsigelse
• Oppstart og innspill
• Planleveranse
• Høring og Uttalelser



Planprosess reguleringsplaner
• Planinitiativ
• Oppstartsmøte – hjemlet i PBL
• Annonsering av tiltakshaver – oppstartsmelding på høring i 4 uker

Medvirkning - ofte åpent infomøte
• Tiltakshaver/konsulent utarbeider planleveranse.
• Planleveranse godkjennes av Byplan – planforslag er godt nok til å 

sendes på offentlig ettersyn og høring. Kommunen tar over planen.
• Høring i 6 uker 

- Medvirkning 
• Etter høring. Byplan justerer planforslag og vurderer 

høringsuttalelser.
• Politisk sluttbehandling: Rådmannen innstiller til  

plan- og miljøutvalget som innstiller til Bystyret



bodo.kommune.no/planveileder/

https://bodo.kommune.no/planveileder/


Dokumenter som vedtas -
reguleringsplaner

• Saksframlegg med vedtak
• Plankart
• Planbestemmelser
• Planbeskrivelse

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan 
planID 2019XXX med plankart 
datert XX.XX.2019, 
og bestemmelser datert XX.XX.2019. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 



HANDLINGSROM
• Plan- og bygningsloven
• Delegeringsreglementet
• Forvaltningsloven
• Kommuneplanen

• Utforming av vedtak:
- vedtar plan
- vedtar ikke plan
- sender planen tilbake til 
administrasjonen for endringer

• Vedtak MÅ begrunnes
• Planer skal gi forutsigbarhet for befolkning og næringsliv

Brukernavn
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Klage på reguleringsplan
• Forberedende klagebehandling først i Plan- og 

miljøutvalget
• Bystyret har forberedende klagebehandling
• Dersom Bystyret ikke tar klagen til følge:
• Planen sendes til Fylkesmannen for endelig vedtak
• Fylkesmannen overprøver ikke det «kommunale skjønn»



Kommuneplankart 2018-2030

www.kommunekart.com



Bykartet



Byutviklingsområdet i Bodø

NU

Havn
Bodømarka

Tog

Bodø 
lufthavn

Sentrum



Bodø – kompakt og grønn utvikling



Planer på Bodø kommunes nettside



Takk for meg!
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