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Forord

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyel-

sesetaten (EBY), tok i 2015 initiativ til et prosjekt 

for å undersøke gevinster og kostnader ved å 

utvikle en samordnet, integrert infrastrukturplan. 

Prosjektet er finansiert ved hjelp av midler fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med 

Bull & Co advokatfirma og konsulent Jørund Nil-

sen fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet. 

En sentral forskjell på en samordnet, integrert 

infrastrukturplan og planer i dagens planverk er 

at en samordnet, integrert infrastrukturplan 

også inneholder hvordan planlagt infrastruktur-

utbygging er tenkt finansiert.  

Denne rapporten inneholder en analyse av ge-

vinster og kostnader ved økt samordning av 

ulike typer infrastrukturinvesteringer og tilsva-

rende når det gjelder finansieringsmodeller.   

Prosjektet er delt i to faser.  

I prosjektets fase 1 utredes forhold som kan mo-

tivere en samordnet, integrert infrastrukturplan 

og hvilke utfordringer en slik plan eventuelt må 

adressere. Fase 1 inneholder fire delutred-

ninger: 

 Delutredning 1: Erfaringer fra andre 

byer og regioner om langsiktige planer 

for infrastrukturutvikling og ulike model-

ler for å sikre private finansieringsbi-

drag til investeringene. 

 Delutredning 2: Potensial for kostnads-

reduksjoner gjennom bedre samhand-

ling 

 Delutredning 3: Potensial og mulighe-

ter for økte bidrag fra private aktører 

 Delutredning 4: Utfordringer, anbefa-

linger og gjennomføring av infrastruk-

turplan 

Denne rapporten rapporterer prosjektgruppens 

funn knyttet til alle delutredningen i fase 1.  

Fase 2 vil innebære delstudier med større de-

taljeringsgrad, som igjen skal danne grunnlag 

for vurderinger av om det er hensiktsmessig for 

Oslo kommune å utvikle en samordnet, integrert 

infrastrukturplan. 

Vi vil takke Plan- og bygningsetaten, Vann- og 

avløpsetaten, Energigjenvinningsetaten, By-

rådsavdelingen for finans og byrådsavdelingen 

for eldre, helse og sosiale tjenester for å stille 

opp med svært gode intervjuobjekter med mye 

kunnskap som har gitt verdifull innsikt i feltet. 

Sist, men ikke minst, vil vi takke Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten for et godt samarbeid. 

Arbeidet med fase 2 vil begynne i januar 2017. 

 

15. november 2016 

Rolf Røtnes  

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Planlegging av god infrastruktur er en kjerne-

oppgave for byer og deres myndigheter, men 

samtidig en stor utfordring. Befolkningen vokser 

raskt i en rekke større byer, og Oslo er blant ho-

vedstedene i Europa med sterkest vekst. Når 

befolkningsøkningen blir stor vil det oppstå flas-

kehalser i eksisterende infrastruktur som kan 

kreve både kapasitetsutvidelser og utskifting av 

eksisterende systemer. 

Disse utfordringene gir et stadig økende behov 

for mer langsiktig og mer samordnet infrastruk-

turplanlegging i storbyregioner verden over. 

Dette er eksempelvis et sentralt poeng i Lon-

dons infrastrukturplan mot 2050. 

Ved siden av at overordnet infrastrukturutvikling 

i storbyer i seg selv er tidkrevende og forbundet 

med svært store kostnader, er det i hovedsak 

tre grunner til dette behovet: 

 Befolkningsveksten presser eksisterende 

strukturer i mange vekstregioner. 

 Rask teknologisk utvikling skaper usikker-

het om hva som er beste valg for infrastruk-

turutvikling. 

 Det er usikkerhet om behovet for offentlige 

investeringer lar seg finansiere uten nye for-

mer for inntekter til regionale myndigheter. 

Erkjennelsen av et behov for mer langsiktig og 

mer samordnet infrastrukturplanlegging vokser 

også i Norge, spesielt i de største byene, viser 

intervjuene vi har gjennomført med planutvik-

lere. Særlig er det en økende vektlegging av at 

kommunene har og skal ha en viktig rolle som 

samfunnsutvikler. Tilrettelegging av infrastruk-

tur slik at den møter kommunenes framtidige 

muligheter og utfordringer er en sentral del av 

samfunnsansvaret. 

Norge har imidlertid et godt utgangspunkt for å 

lage langsiktige planer på kommunenivå. Opp-

byggingen av plansystemet i Plan- og bygnings-

loven gir kommunene store muligheter til å lage 

forpliktende planer for arealdisponering i lang 

tid framover, med detaljerte bestemmelser etter 

behov. Plansystemet gir også gode muligheter 

til å ta store nasjonale og regionale infrastruk-

turprosjekter inn i kommunale planer. 

Det er en nasjonal utfordring at mange kommu-

ner er små og ikke tilstrekkelig samordnet. Det 

kan argumenteres for at den geografiske opp-

splittingen av mange sammenhengende regio-

ner og tettsteder i flere kommuner vanskeliggjør 

samordning. Eksempelvis er det tilfeller hvor 

boligutvikling ikke alltid samsvarer med hva 

som kreves for å utvikle effektive transportårer 

til og fra arbeid. 

Geografisk myndighetsoppsplitting av sammen-

hengende tettsteder er imidlertid ikke et stort 

problem for Oslo, selv om Oslo trenger å sam-

arbeide med sine nabokommuner. Det forsøker 

man i dag å løse gjennom blant annet felles 

areal- og transportplan for Oslo og Akershus og 

gjennom Oslopakke 3 når det gjelder finansie-

ringen og drift av transporttiltak.  

Oslo har et godt utgangspunkt for å lage lang-

siktige infrastrukturplaner – og gjør det delvis 

gjennom kommuneplanen «Oslo mot 2030». 

Her drøftes både Oslos samfunnsmuligheter og 

-utfordringer med tilhørende byutviklingsstra-

tegi og infrastrukturgrep som er nødvendige for 

å realisere strategiene. 

Imidlertid er håndtering av grunnleggende sam-

funnsendringer en utfordring for Oslo. Dette er 

utfordringer de deler med alle som ønsker å ut-

vikle langsiktige og samordnede infrastruktur-

planer: 

 Usikkerheten til befolkningsprognosene er 

økende. Hva vil være alternativene dersom 

tilstrømmingen av mennesker blir større el-

ler mindre enn anslagene? Hva blir alterna-

tivene hvis tilstrømmingen har en annen 

tidsprofil?  

 Usikkerhet om næringsstrukturelle end-

ringer som kan tilsi både forsterket sentrali-

sering av kunnskapsbasert næringsliv og 

mer regionalt spredt næringsutvikling. Hvor 
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konkurransedyktig er Oslo? Svaret vil i stor 

grad påvirke pendlingsmønsteret til Oslo. 

 Usikkerheten om mulige teknologiskift, ek-

sempelvis et skifte innen transport som in-

kluderer langt sterkere overgang fra biler til 

kollektivtransport i innpendlingen til Oslo. 

Hvilke teknologier vil prege framtidig infra-

strukturutvikling? 

Jo mer uttømmende det er mulig å svare på 

disse spørsmålene, jo lettere vil det være å ut-

vikle en langsiktig infrastrukturplan som, i enda 

større grad enn Oslo mot 2030, både definerer 

hvilke infrastrukturgrep man bør ta, i tillegg til 

hvor og når de skal tas. 

I internasjonale studier av samordnede infra-

strukturplaner gjøres det et stort poeng av at 

samordning er vanskelig, men at bedre sam-

handling kan gi vesentlige kostnadsbesparelser. 

En rekke intervjuobjekter har pekt på at det kan 

bli bedre også i Oslo. 

I seg selv er muligheten til kostnadsbesparelser 

gjennom økt samordning en motivasjon til å 

analysere: 

 Hva er potensialet i Oslo for økt samordning 

av ulike infrastrukturutbygginger? Hva 

mangler i dag? 

 Hva hindrer mer samordning? 

 Hva kan være realistisk å oppnå av kost-

nadsbesparelser? 

Som en del av en slik analyse, kan det stilles 

spørsmål ved hvor viktig et langsiktig perspektiv 

er. I Londons infrastrukturplan mot 2050 fram-

går det at enighet om planens mål i seg selv bi-

drar til mer samordning. Vel så viktig er imidler-

tid planens dekomponering til ulike typer struk-

turelle grep som er betinget på samordning av 

alle relevante infrastrukturutbyggere. 

Mer bruk av standardiserte samordningsløs-

ninger er en del av dette bildet. Flere av våre 

intervjuobjekter har eksempelvis pekt på at en 

felles teknisk hovedplan ville gjøre det lettere å 

koordinere større infrastrukturprosjekter, men at 

de største gevinstene sannsynligvis vil realise-

res gjennom et sterkere samarbeid mellom tek-

nisk og sosial infrastruktur. 

Det er ikke opplagt at utbygging av all ønsket 

offentlig infrastruktur, teknisk og sosial, lar seg 

finansiere. I flere europeiske byer er dette en 

problemstilling, rett og slett fordi byenes inn-

tektsgrunnlag er delvis betinget av statlig god-

kjenning. 

I Norge er dette et mindre problem i og med at 

kommunene er en egen skattekreditor til inn-

byggernes inntektsskatt. I tillegg kommer mulig-

hetene til å ilegge kostnadsbaserte avgifter på 

utbygging av teknisk infrastruktur og eiendoms-

skatt. 

Likevel viser våre innledende beregninger at det 

ikke kan utelukkes at behovet for offentlig infra-

struktur kan stige raskere enn hva historisk ut-

vikling i kommunens inntekter tilsier. En grunn 

til dette kan være at det oppstår flaskehalspro-

blemer med forsert infrastrukturutvikling i en tett 

by. 

En annen grunn til mulig ulik utvikling i kost-

nadsbasert og inntektsbasert anslag for infra-

strukturkostnader, er at kostnadene ved infra-

strukturutvikling stiger raskere enn andre kost-

nader i økonomien forøvrig. 

Investeringer i infrastruktur må på lang sikt stå i 

forhold til kommunens inntekter. Mulige utford-

ringer knyttet til finansiering av disse investe-

ringene underbygger viktigheten av å realisere 

potensielle gevinster gjennom samordnet, lang-

siktig planlegging. Men dersom potensialet for 

kostnadsbesparelser vanskelig lar seg realisere, 

eller i praksis allerede er uttømt, er alternativet 

enten å investere mindre eller å innhente økte 

statlige eller private bidrag til infrastrukturutvik-

ling ved bruk av land value capture (LVC). 

De internasjonale erfaringene med bruk av 

grunneierfinansieringsinstrumenter (LVC) va-

rierer både med region og type instrument. 

Dette må blant annet ses i sammenheng med 

ulike politiske og juridiske utgangspunkt. Avgif-

ter som inntreffer innenfor definerte og avgren-
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sede skattedistrikter ser ut til å ha vært mest vel-

lykket. Videre ser det ut til å være lettere å ta i 

bruk utviklingsbaserte LVC-instrumenter, ek-

sempelvis utbyggingsavtaler og/eller -avgifter 

og ulike former for offentlig-privat samarbeid. 

Utbyggingsavtalemodellen er det mest fleksible 

systemet for det offentlige til å sikre deltakelse i 

finansiering av offentlig infrastruktur fra grunn-

eiere og utbyggere. Systemet har imidlertid sine 

begrensninger, og fra et LVC-perspektiv er det 

rom for justeringer og forbedringer av systemet. 

Men selv med slike justeringer vil systemet ha 

sine begrensninger, og bør suppleres med 

andre ordninger for å effektivisere innhenting av 

verdier generert av offentlige vedtak og investe-

ringsbeslutninger. 

Som et supplement til instrumenter som alle-

rede er i bruk, anbefales det å utrede mulighe-

ten for å innføre utbyggingsavgifter. Inntektene 

fra en slik avgift vil i utgangspunktet være løsere 

knyttet til type infrastruktur og tilknytning til ut-

byggingsprosjektet enn dagens system med ut-

byggingsavtaler. En slik utredning bør inne-

holde en kostnytteanalyse, samt en analyse av 

øvrige samfunnsmessig nasjonale og regionale 

virkninger – blant annet knyttet til hvordan im-

plementering av en slik avgift vil berøre eien-

domsmarkedet.
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1. Innledning 

Ethvert samfunn har behov for flere typer goder 

som er tilgjengelig for alle, så kalte kollektive go-

der. Kollektive goder er også kjennetegnet av at 

en persons bruk ikke forringer en annens glede 

av godet.1 Selv om den enkelte persons nytte 

av godet er begrenset, er samfunnets samlede 

nytte ofte høy. 

Finansiering av kollektive goder byr imidlertid 

på store utfordringer knyttet til koordinering og 

gratispassasjerproblematikk. I et fritt marked vil 

det sjelden være mulig å hente ut privat fortje-

neste av å investere i kollektive goder. Dermed 

oppstår et samfunnsøkonomisk behov for at en 

overordnet myndighet koordinerer tilbudet av 

kollektive goder, med finansiering gjennom 

skatter og avgifter. Uten en slik offentlig tilrette-

legging eller investeringer i offentlige goder vil 

tilbudet bli lavere enn hva samfunnet har beta-

lingsvilje til. 

Videre har myndighetene et ansvar for å sikre 

realisering av andre samfunnsgoder som ikke 

faller under definisjonen av «kollektive goder», 

men der koordineringsproblemer eller andre for-

mer for markedssvikt hindrer optimal realisering 

i det frie marked. Slik markedssvikt dreier seg 

ofte om ulike former for positive eksterne effek-

ter knyttet til investeringer. Eksempelvis er det 

knyttet store positive eksterne effekter til t-ba-

nen i Oslo gjennom reduserte klimagassutslipp 

og mindre kø. Samfunnets gevinst av t-baneut-

bygging er derfor større enn summen av enkelt-

individenes nytte av å bruke t-banen. Tilsva-

rende er det knyttet positive eksterne effekter til 

utdanning, slik at samfunnets gevinst av skole-

gang er høyere enn enkeltindividets. Dette 

medfører at det vil være umulig å sikre et sam-

funnsøkonomisk optimalt tilbud av t-bane og 

                                                      
1 Eksempler kan være frisk luft, fritt tilgjengelig kunnskap, 
offentlige parkområder, gatebelysning mv. Det er også van-
lig å omtale veier som et kollektivt gode, selv om veier 
strengt talt ikke tilfredsstiller kravet om at en persons bruk 
ikke forringer en annens persons glede av godet – som 
følge av kødannelse.  

skolegang i fravær av en overordnet koordine-

rende samfunnsplanlegger.2 Dette gjelder nær 

sagt all form for offentlig infrastruktur.3 

Planlegging av god infrastruktur er derfor en 

kjerneoppgave for byer og deres myndigheter, 

men samtidig en stor utfordring. Planproble-

mene følger rett og slett av at når mennesker 

skal leve tett sammen oppstår det teknologiske 

utfordringer knyttet til så vel transport av perso-

ner og varer, som transport av avfall, vann og 

energi. I tillegg kommer utfordringer knyttet til 

lokalisering av fellesgoder som alt fra grønne 

områder, fellesarenaer og institusjoner for ut-

danning og annet.  

Utfordringene er på ingen måte nye. De var til-

stede i det gamle Hellas, som på et tidspunkt 

ikke lenger kunne kaste avfall der de ville. I Ro-

merriket investerte offentlige bymyndigheter 

tungt i bygging av akvedukter for å sikre rent 

vann til byenes innbyggere. 

Planlegging krevde koordinering av flere sam-

funnsinteresser. Dette var krevende for 2000 år 

siden og er det i dag. I dag er det imidlertid flere 

forhold som gjør planlegging av infrastruktur 

særlig krevende. 

Befolkningen vokser raskt i en rekke større 

byer. Ikke alle europeiske byer vokser, men 

mange vokser raskt. Når befolkningsøkningen 

blir stor oppstår det flaskehalser i eksisterende 

infrastruktur som kan kreve både kapasitetsut-

videlser og utskifting av eksisterende systemer. 

Figur 1.1 nedenfor viser befolkningsveksten i de 

europeiske hovedstedene de siste ti årene. 

Oslo har i flere år vært blant Europas raskest 

voksende hovedsteder, som vist i figuren. 

2 Hvis vi forutsetter bort veldedighet, altså at privat sektor 
ikke er villige til å bevisst investere i bedriftsøkonomisk sett 
ulønnsomme prosjekter. 
3 Med infrastruktur menes det i det følgende både teknisk 
infrastruktur som eksempelvis veier, skinnegående trans-
port, og sosial infrastruktur, som eksempelvis skoler og hel-
sestasjoner. I begrepet ligger også fritids- og rekreasjons-
arealer, som parker og idrettsanlegg. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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Figur 1.1: Befolkningsvekst i europeiske hovedsteder mellom 2005 og 2015. Mørk grønn sirkel 

illustrerer sterkest befolkningsvekst, mens rød illustrerer hovedsteder med lavest befolknings-

vekst. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Eurostat 

Det er forventet at den sterke veksten vil fort-

sette i årene som kommer. Befolkningsframskri-

vingene til SSB viser til en beregnet vekst på 

opptil 45 prosent mellom 2016 og 2040. Dette 

vil tilsvare at befolkningen øker med rundt 

300 000, fra om lag 650 000 til 950 000. 

For Oslo kommune er den demografiske utvik-

lingen en stor utfordring. Kapasitets- og areal-

behovet for kommunale tjenester som skoler, 

barnehager og sykehjem er direkte koblet til be-

folkningsgrunnlaget. Veksten skaper blant an-

net behov for flere skoler, barnehager, eldre-

sentre, idrettsanlegg, biblioteker og boliger. I til-

legg til krav rettet mot den sosiale infrastruktu-

ren, så vil befolkningsveksten stille store krav til 

utbygging av kollektivtrafikk og godt tilrettelagte 

transportsystemer. Dette står sentralt for å sikre 

at byen kan nå sine ambisiøse målsettinger om 

godt bymiljø og reduksjon i klimagassutslipp 

tross forventet befolkningsvekst. 

Byene med sterkest vekst vokser til dels som 

følge av at spesielt kunnskapsbasert næringsliv 

ønsker mer enn tidligere å være lokalisert i 

større byregioner. Kunnskapsbasert nærings-

livs konkurranseevne er avhengig av god til-

gang på spesialisert arbeidskraft. Tilsvarende 

tenker mennesker med spesialkompetanse at 

det er lettest å finne arbeid i større byer. Slik blir 

utviklingen selvforsterkende, og kunnskapsba-

serte virksomheter klumper seg mer og mer i 

større byer. Kunnskapsbasert næringsliv er 

også den delen av næringslivet som, sammen 

med andre tjenesteprodusenter, opplever ster-

kest sysselsettingsvekst. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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Enkeltmennesker velger også i økende grad og 

bo i eller nær byer, som følge av tilgang til høyt 

verdsatte urbane goder. Når mange mennesker 

samles, oppstår det nye selvforsterkende ring-

virkninger ved at alle typer husholdningsrettede 

tjenester også vokser, private så vel som offent-

lige.  

Til sammen fører lokalisering av kunnskapsba-

serte næringer, menneskenes bopreferanser og 

etterfølgende ringvirkninger til at større byområ-

der har en sterkere befolkningsvekst enn i lan-

dene for øvrig. Utviklingen er generell og gjelder 

for alle voksende byer i Europa. 

Når befolkningsveksten er sterk vokser også 

behovet for stadig fornyelser av alle typer infra-

struktur. I enkelte byer oppstår også særlige ut-

fordringer knyttet til at de sentrale næringene 

primært lokaliserer seg i byregionenes sentrum, 

mens arbeidstagerne i stor grad bor utenfor by-

enes kjerne. Dermed blir pendlingsutfordring-

ene store. 

Byenes infrastrukturutfordringer har de siste 20 

årene fått en særlig omdreining ved at verden 

siden 1995 har opplevd en teknologisk revolu-

sjon knyttet til utvikling av nye digitale plattfor-

mer og digital infrastruktur. Den teknologiske re-

volusjonen har gitt opphav til behov for utbyg-

ging av ny infrastruktur knyttet til fiberlinjer og 

andre tilpasninger til den meget raske økningen 

i etterspørsel etter digitalisert informasjon. 

Så langt synes IKT-revolusjonen også å ha styr-

ket byene som motor for økonomisk vekst, både 

ved at kunnskapsvirksomheter legger enda 

større vekt på å lokalisere seg slik at det blir en-

kelt å rekruttere nøkkelkompetanse og fordi – 

paradoksalt nok – at nærheten til fysiske urbane 

goder ser ut til å bli viktigere for flere. Samlet 

synes IKT-revolusjonen å tilsi en økt preferanse 

for å bo i eller nær områder med stort utvalg av 

urbane goder, alternativt med god kommunika-

sjon til slike områder. Den teknologiske utvik-

lingen muliggjør imidlertid også mer mobile ar-

beidsplasser, eksempelvis hjemmekontor.  

De største kostnadene ved enhver infrastruktur-

utbygging er knyttet til bruk av arbeidskraft til alt 

fra graving til montering. Etterhvert som lan-

dene blir mer velstående, vil den relative kost-

naden av bruk av arbeidskraft øke i forhold til 

andre typer innsatsfaktorer som utstyr og led-

ninger. Produktivitetsutviklingen innen produk-

sjon av materialer er generelt langt raskere enn 

produktivitetsutviklingen innen manuelle opera-

sjoner. For Norge, med relativt høye lønninger 

for ufaglært arbeidskraft og arbeidskraft med 

fagutdanning, vil kostnadsøkningen ved utbyg-

ging av infrastruktur være særlig tydelig. 

Forholdene over trekker i retning av at infra-

strukturutvikling i tett befolkede byer i vekst kan 

by på langsiktige utfordringer knyttet til byutvik-

ling. Det kan derfor ligge store gevinster i god 

og koordinert planlegging av infrastrukturutvik-

ling, for å utnytte samhandlingsgevinster ved at 

flere typer infrastrukturutbygginger sees i sam-

menheng. Samtidig er det nødvendig å tenke 

langsiktig for å sikre en bærekraftig og rasjonell 

byutvikling – både økonomisk, sosialt, kulturelt 

og arkitektonisk.  

For å få til dette er det viktig å etablere og for-

ankre en felles visjon for byutviklingen. Et viktig 

utgangspunkt er da å kartlegge faktiske behov 

for infrastruktur, og hvordan tilhørende investe-

ringskostnader vil utvikle seg i forhold til det fi-

nansielle handlingsrommet. 

På bakgrunn av disse utfordringene har Oslo 

kommune, ved Eiendoms- og byfornyelseseta-

ten (EBY), engasjert Samfunnsøkonomisk ana-

lyse AS, Advokatkontoret Bull & co og konsulent 

Jørund Nilsen til å utrede hvorvidt kommunen 

bør utarbeide, implementere og følge en lang-

siktig plan for samlet infrastrukturutvikling. En 

samlet infrastrukturplan er kort sagt en plan for 

infrastrukturutvikling, der man ser flere former 

for infrastruktur i sammenheng, i tillegg til at 

man ser nærmere på finansieringsmuligheter 

for å få gjennomført infrastrukturinvesteringene. 

Utredningen er delt inn i to faser, hvor denne 

rapporten viser resultatene fra arbeidet med 

Fase 1. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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1.1 Leserveiledning 

I kapittel 2 presenteres våre investeringsfram-

skrivinger. Framskrivingene viser et stort behov 

for infrastrukturinvesteringer i årene som kom-

mer.  

Denne utviklingen er også tydelig i en rekke 

andre storbyer. I kapittel 3 vil vi gi et innblikk i 

hvordan andre byer organiserer sin langsiktige 

infrastrukturplanlegging. 

For å kunne si noe om hvordan de internasjo-

nale planene implementeres i forhold til det nå-

værende systemet i Norge, vil vi i kapittel 4 pre-

sentere dagens rammeverk for langsiktig infra-

strukturplanlegging. 

For å imøtekomme kostnadene knyttet til inves-

teringene som må gjøres i infrastruktur for å 

imøtekomme befolkningsveksten, den teknolo-

giske utviklingen og klimautfordringene ser vi 

for oss to alternativer. For det første er det mye 

som tyder på at kostnadene kan reduseres ved 

å planlegge infrastrukturutviklingen for et leng-

ere tidsperspektiv og/eller økt samhandling mel-

lom ulike aktører som utvikler infrastruktur. 

Langsiktig planlegging og samhandling vil drøf-

tes i henholdsvis kapittel 5 og 6. 

For det andre kan infrastrukturutbygging finan-

sieres annerledes enn det gjøres i dag. I kapittel 

7 gir vi en gjennomgang av hvordan infrastruk-

tur blir finansiert gjennom private bidrag i ulike 

byer. 

I kapittel 8 drøftes effekten eventuelle private bi-

drag til finansiering av infrastruktur kan ha på 

boligmarkedet. 

Kapittel 9 tar for seg mulighetsrommet for pri-

vate finansieringsbidrag innenfor det norske 

lovverket, mens vi i kapittel 10 gir en overordnet 

vurdering av endringer i dagens lovverk og im-

plementering av nye finansieringsinstrumenter. 

Avslutningsvis vil vi komme med våre anbefa-

linger for gjennomføring av en langsiktig og in-

tegrert infrastrukturplan på bakgrunn av arbei-

det som ligger til grunn for denne utredningen. 
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2. Investeringsframskrivinger 

Et viktig utgangspunkt i en troverdig og godt for-

ankret langsiktig infrastrukturplan er et bilde av 

hvilket investeringsbehov kommunen står over-

for. Dette utgjør for eksempel en helt essensiell 

basis for Londons tverrsektorielle infrastruktur-

plan (Arup, 2014). 

Dette kapittelet er ment å gi et overordnet an-

slag på størrelsen på framtidige infrastrukturin-

vesteringer. I kapittel 2.1 presenterer vi fram-

skrivinger basert på forventet befolkningsutvik-

ling. Deretter presenteres framskrivinger basert 

på en modell som ser investeringstakten i lys av 

veksten i kommunens inntekter i kapittel 2.2. 

Det presiseres at arbeidet i dette kapittelet er på 

et tidlig stadium, og er ment å fungere som et 

utgangspunkt for debatt og mer omfattende be-

regninger. Dette arbeidet vil følges opp i neste 

fase av utredningsprosjektet. 

2.1 Framskrivinger basert på 
befolkningsvekst 

Det framtidige investeringsbehovet i kommunen 

vil være nært knyttet til befolkningsutviklingen. 

Både samlet innbyggertall og sammenset-

ningen av befolkningen vil potensielt være av 

betydning. Det aggregerte investeringsbehovet 

kommunen står overfor utgjøres av summen av 

alle innbyggeres behov for infrastruktur. Samti-

dig vil fordelingen av befolkningen på ulike al-

dersgrupper, for eksempel barn i grunnskolen 

eller pensjonister, være viktig for dimensjone-

ringen av visse typer infrastruktur. 

Det er likevel ikke nødvendigvis en lineær sam-

menheng mellom investeringsbehov og befolk-

ningsvekst. På den ene siden vil arealmangel 

og høy befolkningstetthet øke kompleksiteten i 

nye investeringer – og særlig dersom investe-

ringene innebærer tiltak i grunnen.4 Kompleksi-

teten er særlig stor når ny og bedre infrastruktur 

                                                      
4 Det er heftet store samfunnsøkonomiske kostnader ved 
tiltak i grunnen, jf. Oslo Economics (2015) og Samfunns-
økonomisk analyse (2015). 

krever midlertidig stenging eller rivning av eksis-

terende infrastrukturløsninger. 

På den andre siden vil imidlertid høy befolk-

ningstetthet muliggjøre høyere utnyttelse av 

infrastruktur innenfor et område. Økende be-

folkningstetthet kan også gi økonomisk grunn-

lag for nye løsninger ved at det normalt er bety-

delige stordriftsfordeler knyttet til de fleste infra-

strukturløsninger. Eksempelvis vil normalt en ny 

t-baneløsning forutsette et minimum av brukere 

for å kunne sies å være en kostnadseffektiv 

transportløsning. Økt befolkningskonsentrasjon 

kan dermed gi grunnlag for investeringer i ny 

infrastruktur i områder hvor dette ikke var kost-

nadseffektivt tidligere. 

Investeringsbehovet vil videre avhenge av til-

stand og kapasitet på eksisterende infrastruk-

tur, både med tanke på vedlikeholdskostnader 

og terskelnivåer for når infrastrukturens kapasi-

tet er nådd og nyinvesteringer i samme område 

er nødvendig. 

En framskriving av investeringsbehovet bør 

danne et utgangspunkt også for Oslos langsik-

tige, tverrsektorielle infrastrukturplan. Hoved-

funksjonen til dette kapitlet er å innlede dette ar-

beidet, og å lage et utgangspunkt for videre ar-

beid og beregninger i utredningsoppdragets 

andre fase. 

Vi har startet arbeidet med å estimere en enkel 

modell som ser kommunale investeringer i lys 

av befolkningsveksten. 5  Modellen er estimert 

med data fra alle landets kommuner for tidspe-

rioden 2003-2015. Tidsdimensjonen er begren-

set av tilgjengelig data hos SSB gjennom 

KOSTRA. 

Modellen er estimert på vekstform, men der in-

vesteringene på lang sikt trekkes mot en «like-

vekt» implisert av innbyggertallet. Modellen til-

later noe heterogenitet på tvers av kommuner 

gjennom å inkludere faste kommunespesifikke 

5 Merk at vi for Oslo også inkluderer investeringer i ansvars-
områder som for alle andre kommuner ligger hos fylkeskom-
munen. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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effekter. Datasamplet er videre delt i tre grup-

per, basert på SSBs gruppering av kommunene 

i Norge (Langørgen, Løkken, & Aaberge, 2015). 

Modellen for store kommuner, der Oslo kom-

mune inngår, er rapportert i Vedlegg 1. 

Mens befolkningen i Oslo økte med 26 prosent 

over estimeringsperioden, økte realinveste-

ringene 6  med 58 pst, jf. Figur 2.1. Investe-

ringene tok seg imidlertid kraftig opp i 2014 og 

2015, og bidrar til å blåse opp den akkumulerte 

utviklingen. 

Figur 2.1: Utvikling i befolkning (venstre 

akse) og realinvesteringer i milliarder kroner 

(høyre akse) i Oslo. 2003-2015. Faste 2015-

priser. 

 

Kilde: SSB 

Hovedårsaken til at realinvesteringene vokser 

raskere enn befolkningen er knyttet til økono-

misk vekst, og er et fellestrekk for realinveste-

ringene i kommuneforvaltningen som i det 

minste går tilbake til 1970-tallet, jf. Figur 2.2. 

Det finnes argumenter som taler for at denne 

tendensen både er svakere og sterkere i Oslo 

enn nasjonalt. På den ene siden muliggjør høy 

befolkningstetthet en bedre og mer effektiv ut-

nyttelse av infrastruktur innenfor et område. På 

den andre siden vil høy konsentrasjon av tek-

nisk infrastruktur innenfor et område, særlig i 

                                                      
6 Med realinvesteringer menes her nominelle investeringer 
deflatert med deflator for kommunale investeringer fra Na-
sjonalregnskapet. 

grunnen, gjøre investeringstiltak mer komp-

lekse. Samtidig er Oslo en stor innpendlings-

kommune, noe som betyr at Oslo også må til-

rettelegge for infrastruktur for pendlerne – sær-

lig innen transportsektoren.7 

Den estimerte modellen betinger på at den ob-

serverte utviklingen i investeringene relativt til 

befolkningen vil fortsette. Ved å utnytte tverr-

snittdimensjonen i panelet bidrar man til å gjøre 

resultatene mer robuste, ved å utnytte informa-

sjonen som ligger i den historiske utviklingen i 

alle storkommunene i Norge. Framskrivingene 

basert på denne modellen er illustrert i Figur 2.3 

med fem ulike alternativer for befolkningsutvik-

lingen. 

Figur 2.2: Realinvesteringer per capita i 

kommuneforvaltningen. Faste 2005-priser i 

kr.  

 

Kilde: SSB 

Under middelalternativet i SSBs befolknings-

prognoser viser framskrivingene et akkumulert 

investeringsbehov fram mot 2050 på i overkant 

av 572 milliarder 2015-kroner. Av dette behovet 

vil om lag 192 milliarder inntreffe innen 2030. 

7 Vi kommer tilbake til hvordan kommunens infrastrukturut-
bygging finansieres. En inntektskilde til investeringer i infra-
struktur knyttet til innpendling er avgiftsbelegging av biltra-
fikk inn og gjennom Oslo og disponering gjennom Oslo-
pakke 3. 
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Det er naturligvis heftet stor usikkerhet ved 

framskrivingene, og det er viktig å være varsom 

i tolkningen. For det første er det viktig å forstå 

hva som legges i det framskrevne investerings-

behovet. Modellen som ligger til grunn er esti-

mert med utgangspunkt i faktiske investeringer. 

Hvorvidt framskrivingene gir et godt bilde av be-

hovet avhenger dermed av om kommunen har 

dekket dette behovet i estimeringsperioden. 

Hvis de faktiske investeringene har vært lavere 

eller høyere enn behovet, vil også framskriving-

ene legge til grunn en videreføring av en slik in-

vesteringsbane. En bedre tolkning enn behov vil 

dermed være framskriving under forutsetning 

om videreføring av historisk investeringstakt. 

Framskrivingene tar hverken hensyn til tilstan-

den på eller kapasiteten til eksisterende infra-

struktur. Slik detaljkunnskap vil være viktig i det 

videre arbeidet med framskrivingene, og kan 

potensielt være av stor betydning. I tillegg kom-

mer den generelle usikkerheten knyttet til tek-

nologisk utvikling og sist, men ikke minst usik-

kerhet rundt befolkningsframskrivingene til 

SSB, noe som også er belyst i Figur 2.3. 

Det er derfor viktig å betrakte dette som svært 

foreløpige beregninger, som skal danne et ut-

gangspunkt for videre arbeid. Vår oppfatning er 

likevel at framskrivningen synliggjør at om-

fanget av infrastrukturinvesteringer etter all 

sannsynlighet vil øke vesentlig i årene fram-

over. 

De kommunale investeringene i Oslo kan forde-

les på ulike sektorer, eller ulike former for kom-

munal infrastruktur. Figur 2.4 viser fordelingen 

av investeringene for perioden 2003-2015. Fi-

guren viser at nær 50 prosent av investeringene 

er knyttet til grunnskoleopplæring, vann, avløp, 

renovasjon og avfall og samferdsel.  

Figur 2.3: Framskrivinger som en funksjon av befolkningsveksten (milliarder 2015-kroner) 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Figur 2.4: Dekomponering av kommunale og fylkeskommunale investeringer i Oslo. 2003-2015. 

 
Kilde: SSB 

Figur 2.5: Investeringsframskrivinger fordelt på ulike typer infrastruktur (milliarder 2015-kroner) 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Ved å legge til grunn den samme fordelingen på 

ulike typer infrastruktur i framskrivingsperioden 

som i estimeringsperioden, kan vi også vise in-

vesteringsframskrivingene fordelt på ulike typer 

infrastruktur. En slik dekomponering av fram-

skrivingene er illustrert i Figur 2.5. 

2.2 Framskriving av faktiske in-
vesteringer 

Utviklingen i faktiske investeringer, til forskjell 

fra investeringsbehovet, må stå i et visst forhold 

til kommunens inntekter. Menon har på oppdrag 

for Kommunalbanken AS utarbeidet framskri-

vinger av de samlede kommunale investe-

ringene i Norge (Menon, 2016). I denne rappor-

ten framskrives investeringene ved hjelp av en 

estimert modell som forklarer investeringsba-

nen primært som en funksjon av utviklingen i 

kommunale inntekter. Det er imidlertid viktig å 

forstå at denne modellen gir prognoser for de 

                                                      
8 Til forskjell fra Menon estimerer vi modellen på vekstform, 
men der veksten på lang sikt trekkes mot en likevekt impli-
sert av kommunens inntekter. På den måten adresserer vi 

kommunale investeringene, og prognosene på-

legger en restriksjon om at investeringene skal 

stå i et visst forhold til kommunens inntekter. 

Disse prognosene viser med andre ord en 

sannsynlig utvikling for kommunens investe-

ringer innenfor kommunens mulighetsrom. Det 

er med andre ord ikke snakk om framskrivinger 

av investeringsbehovet, men selve investe-

ringene. 

 

Vi har også estimert en modell som forklarer 

kommunale investeringer ved hjelp av kommu-

nale inntekter.8 De kommunale inntektene be-

står primært av skatteinntekter, offentlige over-

føringer og kommunale gebyrer. I framskriving-

ene har vi lagt til grunn at de offentlige overfø-

ringene og gebyrene vil utvikle seg proporsjo-

nalt med skatteinntektene, og således fram-

skrevet kommunale inntekter ved hjelp av pro-

gnoser for vekst i husholdningens samlede real-

utfordringen knyttet til ikke-stasjonæritet, og i beste fall 
trendstasjonæritet, i tidsrekkene som inngår i modellen. 

Figur 2.6: Framskrivinger som en funksjon av inntektsveksten (milliarder 2015-kroner) 
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inntekter. De samlede realinntektene hos hus-

holdningene består av to komponenter: gjen-

nomsnittlig realinntekt og antall innbyggere. Vi 

har lagt til grunn at gjennomsnittlig realinntekt vil 

utvikle seg i tråd med prognosene i Perspektiv-

meldingen (Finansdepartementet, 2013), det vil 

si i henhold til en årlig vekst i total faktorproduk-

tivitet på 1,4 prosent, mens befolkningen vil ut-

vikle seg i tråd med framskrivingene til SSB. 

Framskrivinger av investeringsbanen for Oslo 

kommune i modellen som betinger på inntekts-

veksten er illustrert i Figur 2.6 over. I mellomal-

ternativet er de akkumulerte investeringene 

fram mot 2050 beregnet til 472 milliarder 2015-

kroner. Om lag 161 milliarder av disse vil inn-

treffe i perioden fram mot 2030. 

Denne framskrivingen av kommunale investe-

ringer i Oslo fram mot 2050 betinger på utvik-

lingen i kommunens inntekter. Det vil si at de 

framskrevne størrelsene står i et visst forhold til 

inntektsutviklingen, der dette forholdet er be-

stemt av de historiske observasjonene. Forut-

satt at investeringene i utvalgsperioden har 

vært bærekraftige og at inntektsveksten blir 

som vi har lagt til grunn, kan denne framskri-

vingen tolkes som investeringer som kan gjøres 

innenfor de offentlige budsjettene. 

At framskrivingen som betinger på inntektsut-

viklingen er om lag 100 milliarder kroner lavere 

enn framskrivingen som kun betinger på befolk-

ningsveksten, kan være en indikasjon på at fi-

nansieringen av framtidige infrastrukturinveste-

ringer kan bli en utfordring for kommunen. Ga-

pet mellom framskrivingene basert på inntekts-

vekst og befolkningsvekst er vist i Figur 2.7. 

Vi har nå framskrevet utviklingen i realinveste-

ringene i Oslo fram mot 2050. Hvordan kan det 

ha seg at de to modellene, som er estimert over 

samme datasett og således skal forklare den 

samme investeringstakten for perioden 2003-

2015, skisserer to ulike utviklingsbaner for real-

investeringene? Mye av forklaringen ligger i 

hvordan realinntektene antas å utvikle seg i 

Figur 2.7: Sammenstilling av framskrivingene med de to modellene 
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framskrivingsperioden sammenlignet med esti-

meringsperioden. I perioden 2003-2015 vokste 

kommunens samlede realinntekter med om lag 

3,7 prosent årlig. Det svarer til en realinntekts-

vekst per innbygger på 1,8 prosent. I framskri-

vingsperioden har vi derimot lagt til grunn en 

realinntektsvekst på 1,4 prosent, som i 

Perspektivmeldingen. Når realinntektsveksten 

per nye innbygger blir lavere, er det en naturlig 

konsekvens at også realinvesteringene per inn-

bygger må reduseres dersom investeringene 

skal tas innenfor budsjettrammen. 

Det er viktig å presisere at begge modellene 

framskriver realinvesteringer, altså investe-

ringsvolum i faste priser, og ikke de løpende in-

vesteringskostnadene. Dersom prisveksten på 

kommunale investeringer avviker fra den gene-

relle prisveksten, vil dette påvirke resultatet. I 

perioden 2003-2015 vokste prisene på kommu-

nale investeringer med 60 prosent, mens kon-

sumprisindeksen steg med 24 prosent over 

samme periode. Prisveksten på kommunale in-

vesteringer var altså mer enn det dobbelte av 

den generelle prisveksten i landet. Dette må ses 

i sammenheng med at kommunale investe-

ringer ofte innebærer bruk av arbeidskraft – og 

ofte norsk arbeidskraft, mens det generelle pris-

nivået i landet over perioden har vært holdt 

                                                      
9 Nå vil det kanskje være urealistisk å legge til grunn at 
denne utviklingen vil vedvare gjennom framskrivingsperio-
den. Da kan det være riktigere å legge til grunn at prisveks-
ten på kommunale investeringer følger inntektsveksten sna-

nede av lav prisvekst på importerte varer. Der-

som denne utviklingen vedvarer, vil det kunne 

forsterke utfordringene med å finansiere inves-

teringer i infrastruktur.9 

Som påpekt flere ganger tidligere, er det heftet 

stor usikkerhet ved beregningene. Alle resulta-

ter må derfor tolkes med varsomhet, og betrak-

tes som et tidlig utgangspunkt som skal bear-

beides i samråd med etatene i Oslo kommune.  

Disse foreløpige resultatene skisserer at Oslo 

kommune kan stå overfor utfordringer knyttet til 

finansiering av investeringer som skal dekke 

behovet for framtidig infrastruktur. Framtidige 

investeringskostnader må imidlertid stå i et visst 

forhold til hva som er bærekraftig innenfor kom-

munale finanser. Resultatene innebærer såle-

des at kommunen enten vil måtte investere 

mindre enn investeringsbehovet, kutte investe-

ringskostnader gjennom kostnadseffektivise-

ring, stille lavere kvalitetskrav, eller øke sitt fi-

nansielle handlingsrom. 

Inntektsframskrivingene betinger på proporsjo-

nale statlige tilskudd og gebyrer, samt en gitt 

gjennomsnittlig skattlegging av inntekt. Det be-

lyser samtidig mulige tiltak som kan bidra til å 

tette gapet mellom investeringsbehov og finan-

sielt handlingsrom. Økte kommunale gebyrer og 

økt skattenivå er eksempler slike tiltak. 

rere enn konsumprisveksten. Differansen mellom prisveks-
ten på kommunale investeringer og konsumprisene vil da 
svare til realinntektsveksten, som er antatt lik 1,4 prosent 
per år i framskrivingene. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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3. Erfaringer med integrerte og langsiktige infrastruk-
turplaner

I det følgende går vi gjennom internasjonal litte-

ratur som beskriver hvordan et utvalg større 

byer har utviklet infrastrukturplaner, herunder i 

hvilken grad planene innebærer samordning av 

ulike typer infrastruktur. 

Det finnes imidlertid lite litteratur som direkte 

drøfter gevinster og kostnader ved samordnede 

og integrerte infrastrukturplaner, som er vår 

problemstilling. Relevansen av litteraturen for 

Oslo og Norge er også begrenset, noe som 

henger sammen med at de fleste land har egne 

planleggingssystemer, formet av de institusjo-

nelle rammene som finnes i hvert enkelt land. 

Den infrastrukturplanen som er mest relevant 

for vår problemstilling er Londons integrerte 

infrastrukturplan. Etter en gjennomgang av ge-

nerell litteratur, redegjør vi derfor for Londons 

infrastrukturplan mer i detalj. 

3.1 Ulik praksis for utvikling av 
infrastrukturplaner 

I en gjennomgang av ordninger for planlegging 

og ledelse av storby-infrastrukturplaner i 

OECD-land kommer det tydelig fram at det ikke 

eksisterer en optimal plan som er anvendelig for 

alle. Det er en rekke fordeler og ulemper knyttet 

til de ulike modellene som tas i bruk på ulike ste-

der (Ahrend, Gamper, & Schumann, 2014). 

Over hele verden står storbyene ovenfor veivalg 

knyttet til videre byutvikling i møte med befolk-

ningsvekst i byer og klimautfordringer. Forskjel-

lene mellom vestlige storbyer og de i utviklings-

land ser ut til å minke som følge av at alle større 

                                                      
10 https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ 
11 Eurocities er et nettverk som ble opprettet i 1986 av de 
seks storbyene Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, 
Milano og Rotterdam. I dag samler nettverket lokale myn-
digheter fra mer enn 130 store europeiske byer i 35 land. 
12 En storbymyndighet innehar følgende egenskaper, hvis vi 
legger til grunn OECD sin definisjon: lokalt perspektiv som 
inkluderer bykjerner og områdene rundt, har aktører fra 
myndighetene (enten nasjonale, regionale eller helt lokale), 
hovedsakelig beskjeftiget med tematikk som er relevant for 

byer står overfor gravis mer komplekse utford-

ringer (The United Nations, 2016). FN peker på 

at dette åpner for nye muligheter til læring mel-

lom byer. 

FNs Habitat III har som mål å sette den globale 

agendaen for dette århundres byutvikling. FNs 

nye urbane agenda10 framhever utfordringer for 

alle knyttet til behov for boliger, infrastruktur, ba-

sale tjenester, matsikkerhet, helse, utdannelse, 

arbeid, sikkerhet og naturressurser. 

Også innad i Europa arbeides det for å skape 

muligheter for læring mellom byer. Det største 

nettverket som gir læringsmuligheter kalles Eu-

rocities. 11  Dette nettverket legger til rette for 

ulike plattformer hvor myndigheter fra euro-

peiske byer kan komme sammen for å dele er-

faringer og ideer. Et sentralt formål for nettver-

ket er å fremme rollen som lokale myndigheter 

har i byenes infrastrukturutvikling. 

Hvordan samordning organiseres innad i et land 

og i en by er sterkt avhengig av det nasjonale 

institusjonelle rammeverket for byplanlegging. I 

for eksempel Frankrike, Tyskland, Italia og deler 

av Canada er det vanlig å opprette egne institu-

sjoner med ansvar for infrastrukturprosjekter, 

mens det i Norden og Storbritannia er mer ut-

bredt med samarbeidsordninger. 

I noen land har storbyområder egne myndighe-

ter, dette varierer imidlertid mellom land.12 Be-

hovet for egne overbyggende storbymyndighe-

ter vil sannsynligvis være større dersom de un-

derliggende enhetene er små. Eksempelvis har 

alle storbyene i Frankrike, Irland, Portugal og 

Sverige egne myndigheter med ansvaret for 

storbyen og arbeider med flere enn én problemstilling som 
er relatert til storbyen. Definisjonen av storbymyndighet gir 
altså ingen referanse til hvilke formell myndighet organisa-
sjon innehar. Dette innebærer at spekteret av organisasjo-
ner som anses som styrende organer spenner fra rådgivere 
til de som har omfattende juridiske fullmakter. 
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storbyområdet. I USA, Tyskland og Canada har 

mellom 75 og 85 prosent av storbyområdene 

egne myndigheter.13 I Storbritannia er det i un-

derkant av 30 prosent av storbyene som har 

egne myndigheter for storbyen. Samlet sett i 

OECD har nærmere 70 prosent av storbyene 

egne lokale myndighetsorganer. Likevel er det 

ifølge OECD (2014) ofte slik at lokale myndig-

heters ansvarsområde ikke samsvarer med det 

geografiske området som inkluderes i storbyen.  

Det er også et mindretall (om lag 25 prosent) av 

lokale myndighetsorganer som har muligheten 

til å endre eller innføre lover og regler (Ahrend, 

Gamper, & Schumann, 2014).  

Oppgavene til storbymyndighetene varierer 

også mellom land. Det er imidlertid noen over-

ordnede problemstillinger disse myndighetene 

typisk arbeider med; regionalutvikling, transport 

og arealplanlegging (Ahrend, Gamper, & 

Schumann, 2014). I tillegg arbeider lokale myn-

digheter i varierende grad med, og med varie-

rende innflytelse over, andre former for infra-

struktur som avfallshåndtering, vann og avløp, 

bymiljø, turisme og kraft.  

Storbymyndighetene vil generelt ikke ha mulig-

heten til å adressere alle utfordringer et storby-

område måtte ha uten å samhandle med andre 

myndigheter, herunder både overordnede og 

sektorielle statlige og regionale myndigheter 

(Ahrend & Schumann, 2014).  

Ifølge OECD er det mest vanlig at storbymyn-

dighetene har lite formell planmyndighet og i ho-

vedsak arbeider med koordinering av andre 

planmyndigheter. Det er imidlertid stor varia-

sjon. Storbymyndighetenes oppgaver kan vari-

ere fra å kun informere ulike regionale eller na-

sjonale myndigheter om planer, til å ha det fulle 

ansvaret for all infrastrukturplanlegging. Auk-

land i New Zealand, på den ene siden, har egne 

myndigheter som har fullt ansvar for alle former 

                                                      
13 OECD definerer storbyområder som funksjonelle byom-
råder med minst 500.000 innbyggere. Et funksjonelt byom-
råde er en urban tettbebyggelse med en urban kjerne og 
omkringliggende områder. 
14 Hvorvidt de lokale myndighetene har formell makt eller 
ikke bestemmes av de regionale myndighetene for området 
(«Länder»). 

for infrastruktur, inkludert transport. Tyske stor-

byer («Kommunalverbände»), på den andre si-

den, besitter som oftest ikke formell makt, men 

fungerer heller som en arena for diskusjon av 

politikkutforming.14 De franske storbyområdene 

på over 450 000 innbyggere har egne myndig-

heter kalt «Communauté urbaine». Disse har 

ansvaret for transport, byplanlegging, regional-

utvikling, og vann og avløp, og i noen tilfeller 

også andre ansvarsområder, innenfor en gitt 

budsjettramme på mellom 1 000 og 2 000 euro 

per innbygger. 

Brisbanes langsiktige infrastrukturplan er et ek-

sempel på hvordan grad av formell gjennomfø-

ringskraft i storbyområdet påvirker planarbeidet. 

Utviklingen av australske storbyområder skiller 

seg fra de fleste andre storbyområder i OECD-

landene i at de ofte går over flere kommuner, og 

at også bykjernen kan være delt opp i ulike kom-

muner. Australia har imidlertid kun egne myn-

digheter for stater og kommuner, i tillegg til de 

nasjonale myndighetene. Brisbane, som storby-

område, har dermed ingen egen myndighet.15  

Likevel er det utviklet en egen infrastrukturplan 

som er både langsiktig og integrert. Brisbanes 

plan er relativt detaljert i både målsetting, type 

infrastruktur, hvor den skal utbygges og hvem 

som har ansvaret for gjennomføring (privat sek-

tor, lokale eller regionale myndigheter). Slik sett 

kan Brisbanes plan tjene som et eksempel på at 

utarbeidelse av en langsiktig og integrert plan 

kan utvikles også innenfor et større by-område, 

uten egen formell storbymyndighet, i samarbeid 

med ulike aktører på ulike myndighetsnivå. Pla-

nen må imidlertid følge retningslinjene som er 

lagt opp i regionalplanene for Queensland og 

Brisbanes egen transportplan.  

Nye initiativer for å gjøre koordineringen mellom 

ulike aktører enklere er sannsynligvis nødven-

dig for en rekke land, men dette er ikke godt do-

kumentert i litteraturen. Et eksempel på et land 

15 Canberra er den av de større australske byene som for-
holder seg til færrest myndigheter når infrastruktur skal ut-
vikles. Dette er imidlertid en spesiell by da den er landets 
hovedstad. 
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som har arbeidet med dette er Polen. Deres na-

sjonale strategi for regionalutvikling fra 2010 har 

vært viktig i å tette gapet mellom nasjonale og 

lokale myndigheter, og mellom kommuner i 

samme region. Strategien har som mål å styrke 

større byer som regionale knutepunkter, legge 

forholdene til rette for utvikling, fornying og re-

habilitering av byer og bydeler etter behov, og 

forbedre framkommeligheten til regionale 

sentre (Ministry of Regional Development, 

2010). 

Polen opplever, i liket med Norge, en sterk bo-

ligprisvekst i byene, og utfordringer knyttet til 

boligutbygging som følge av ineffektive syste-

mer for koordinering mellom lokale, regionale 

og nasjonale myndigheter. I tillegg peker OECD 

(2011) på at byplanene i Polen har vært ned-

prioriterte på nasjonalt nivå, hatt lite håndhe-

vingsmakt og vært fragmenterte, heller enn in-

tegrerte på tvers av infrastrukturtyper. Mangel 

på koordinering av infrastrukturplanlegging mel-

lom byer og omkringliggende kommuner i Polen 

har resultert i en ukontrollert urban vekst, og i 

noen tilfeller forhastet boligutbygging i forsteder 

uten plan for nødvendig infrastruktur som kol-

lektivtransport og vann og avløp (OECD, 2011). 

For å implementere en vellykket infrastruktur-

plan for et område er det essensielt at det er et 

godt samspill og felles målsetning mellom plan-

myndighetene på regionalt og kommunalt nivå. 

Samspillet og ansvarsområdet til de ulike myn-

dighetene varierer mellom land. Eksempelvis er 

ikke de kommunale planmyndighetene bundet 

av de regionale planmyndighetene i Polen 

(OECD, 2011).  

3.2 Londons integrerte infra-
strukturplan 

London har som nevnt utviklet en langsiktig, in-

tegrert infrastrukturplan for å se alle former for 

infrastruktur i sammenheng.  

I større grad enn andre kjente infrastrukturpla-

ner for storbyområder, framstår Londons plan 

som mer omfattende og mer integrert. Men 

også andre byer har ulike varianter av infra-

strukturplaner. For eksempel strekker både 

New York og Tokyos infrastrukturplaner seg til 

2050. New York går faktisk videre til 2100 med 

noen typer infrastruktur (New York State 2100 

Commission, 2013). I mange tilfeller er disse 

planene mer avgrenset til en bestemt utfordring 

byen opplever, for eksempel fokuserer Tokyos 

plan på utfordringer knyttet til en aldrende og 

synkende befolkning (Laboratory, 2009).  

Likevel peker London seg ut som et interessant 

eksempel på en langsiktig, integrert infrastruk-

turplan.  

I London er det storbymyndighetene Greater 

London Authority som har det overordnede stra-

tegiske planansvaret, med utgangspunkt i sitt 

ansvar for transport og byutvikling (herunder 

blant annet boliger og nødsentraler). Londons 

bydeler («boroughs») har ansvar for utvikling av 

mer lokale infrastrukturtjenester (eksempelvis 

vann og avløp, avfallshåndtering og sosialtje-

nester).  

Det er særlig kombinasjonen av tre forskjellige 

forhold som skiller Londons infrastrukturplan fra 

planer vi ser i Norge, og de fleste andre land: 

1. Tidshorisonten er lengre 

2. Den omfatter flere typer infrastruktur 

(bredere enn areal- og transportplaner) 

3. Den inneholder elementer om hvordan 

gjennomføring av planen er tenkt finan-

siert 

En lengre tidshorisont er hensiktsmessig blant 

annet fordi enkelte grunnleggende samfunns-

messige endringer kan være betydelige, men 

langsomme. Dette gjelder for eksempel demo-

grafiske endringer som en aldrende befolkning 

(og den sosiale infrastrukturen dette vil kreve) 

og klimaendringer som øker nedbørmengden. I 

tillegg kan det ligge gevinster i å planlegge hvor-

vidt det er ønskelig om befolkningsveksten skal 

bidra til en utvidelse eller fortetting av byen. En 

kortsiktig plan vil i større grad bindes av eksis-

terende løsninger. 

Å samle ulike typer infrastruktur i én plan vil 

kunne bidra til bedre planmessig samordning, 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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noe som kan gi både tids- og kostnadsbespa-

relser. Sterkere samordning av ulike planer kan 

også skape økt forutsigbarhet for andre inves-

torer og innbyggere, samt bidra til at ulike legi-

time hensyn ses i sammenheng på et tidlig tids-

punkt. Samtidig vil også sterkere samordning av 

ulike planer kunne bidra til å redusere eventu-

elle tendenser til uheldig sektortenkning. 

På den annen side kan stor grad av samordning 

også virke forsinkende, ved at prosesser tar 

lengre tid og at det blir vanskeligere å treffe be-

slutninger. En plan som er godt forankret blant 

alle parter kan overkomme dette ved at forslag 

i strid med planen forkastes.  

Gjennomføringen av større infrastrukturprosjek-

ter vil normalt være svært kostbart, og The 

Greater London Authority konkluderte med at 

de tradisjonelle finansieringsmetodene ikke ville 

være tilstrekkelige for å finansiere den infra-

strukturen som ville være nødvendig for at Lon-

don skulle fortsette å være en verdensledende 

storby. Det sentrale elementet i Londons lang-

siktige infrastrukturplan, og som skiller denne 

planen fra mange andre planer for samordnet 

infrastrukturutvikling, er oppmerksomheten ret-

tet mot kostnader og finansieringsmuligheter. 

Drøfting av kostnadsimplikasjoner og finansie-

ring bidrar til en viktig realitetsorientering i utar-

beidelsen av planen, og er samtidig med på å 

heve planens kredibilitet hos mangfoldet av ak-

tører som skal forholde seg til den.  

3.2.1 Bakgrunn for planen i London 

Mangeårig sterk befolkningsvekst, kombinert 

med høy sannsynlighet for videre befolknings-

vekst, legger et sterkt press på Londons infra-

struktur. Ifølge Mayor’s 2020 Vision mangler 

London 25 000 hjem for å møte befolknings-

veksten. I Storbritannia har lokale myndigheter 

også, i langt større grad enn i Oslo, et ansvar 

for å dekke behovet for «social housing». 

I byer hvor infrastruktursystemer må fornyes og 

bygges ut i allerede fortettede områder, er det 

                                                      
16 Det er imidlertid igangsatt arbeid for å forbedre planleg-
gingen og investeringene i Londons elektrisitetsnett gjen-
nom London Electricity High Level Working Group. 

spesielt viktig at infrastruktur planlegges, utfø-

res og vedlikeholdes på en koordinert måte.  

I følge Londons planbeskrivelse, har koordine-

ring av Londons infrastrukturutbygging vært 

mangelfull. Manglende koordinering har skapt 

en rekke utfordringer knyttet til dobbeltarbeid, 

forsinkelser i investeringer og liten evne til å re-

alisere potensielle stordriftsfordeler. Koordine-

ringsmangelen gjelder blant annet innen kraft- 

og vannsektoren, som består av ulike private 

aktører regulert av henholdsvis Office of Gas 

and Electricity Markets og Office of Water Ser-

vices. Et konkret eksempel, som blir trukket 

fram i en progresjonsrapport utarbeidet i forbin-

delse med infrastrukturplanen, er at planleg-

gingen av og investeringen i elektrisitetsnett har 

vært nærmest ikke-eksisterende og skjer som 

følge sporadiske forespørsler. 16  Et annet ek-

sempel er en stadig ødeleggelse av veier hver 

gang nettselskapene trenger tilgang, hvilket 

kunne vært forhindret ved bedre koordinering.17 

Begge disse eksemplene holder tilbake utvik-

lingen i London. Den integrerte planen vil blant 

annet skape en felles plattform for all infrastruk-

tur hvor kart med både dagens infrastruktur og 

planer er synlig. 

I forkant av framleggelsen av eksisterende 

infrastrukturplan, ble det lagt fram en studie i 

2013, The Smart London Plan. Denne studien 

foreslo å se helhetlig på byutviklingen gjennom 

samspill mellom ulike aktører og ulike typer 

infrastruktur, eksempelvis helse, utdannelse, 

kraft og transport. 18  I tillegg ble digitale løs-

ninger foreslått for å bedre integrere de ulike 

systemene og aktørene på en effektiv måte.  

Londons infrastrukturplan følger i stor grad for-

slagene fra The smart London plan, men inklu-

derer ikke helse- og omsorgsinfrastrukturen da 

det er stor usikkerhet knyttet til investeringsbe-

hovet og utviklingen innen helse og omsorg 

(blant annet grunnet usikkerhet knyttet til utvik-

lingen av velferdsteknologi), i tillegg til at dette 

styres av nasjonale myndigheter.  

17 Klikk her for å lese hele progresjonsrapporten. 
18 Se The Smart London Plan 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
http://www.london.gov.uk/priorities/planning/london-electricity-high-level-working-group
http://www.infrastructure-intelligence.com/sites/default/files/article_uploads/Progress%20Report_0.pdf
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf
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Londons langsiktige infrastrukturplan har som 

mål å imøtekomme denne utviklingen på lang 

sikt. Velfungerende infrastruktur er nødvendig 

for å sikre mulighetene for produktivitetsvekst. 

Gjennom produktivitetsøkende tiltak skal pla-

nen bidra til å fremme vekst i befolkningens inn-

tekt og velstand. 

3.2.2 Et langsiktig og tverrsektorielt 
perspektiv i fokus 

Planen argumenterer for at det langsiktige per-

spektivet gir god mulighet for planlegging, og at 

infrastrukturinvesteringene vil vare langt lengre 

enn 2050. Det argumenteres også for at det 

langsiktige perspektivet bidrar til å gjøre det let-

tere for interessenter å være objektive i vurde-

ringen av infrastrukturbehov, ettersom avstan-

den i tid er såpass lang.  

Større infrastrukturprosjekter kan ta mellom 15 

og 20 år å utvikle, mens befolkningen forhå-

pentligvis vil kunne nyttiggjøre seg av infrastruk-

turen i langt over 100 år. Derfor er det svært vik-

tig at infrastrukturen planlegges på best mulig 

måte og i et langsiktig perspektiv. I progresjons-

rapporten pekes det blant annet på at det ville 

vært svært uheldig om infrastrukturen planlagt i 

dag ikke lenger ville være nødvendig når den 

ferdigstilles på grunn av teknologisk utvikling 

(London Assembly Planning Committee, 2013). 

Planen har som formål å være fleksibel nok til å 

kunne tilpasses og håndtere ulik teknologisk ut-

vikling fram til 2050. For å visualisere tenkelige 

teknologiske muligheter i framtiden har en rekke 

eksperter innen teknologisk utvikling bidratt i 

planarbeidet. 

Formålet med planen var å kommunisere totali-

teten i Londons infrastrukturbehov. Planen for-

søker imidlertid ikke å detaljert beskrive og 

planlegge utformingen av all den nødvendige 

infrastrukturen, men fungerer som en veileder 

for lokale myndigheter. For å estimere den to-

tale kostnaden knyttet til infrastrukturutviklingen 

er blant annet behovet og kostnadene for skoler 

og boliger analysert. 

Londons infrastrukturplan inkluderer infrastruk-

tur knyttet til samferdsel, energi, vann- og avløp, 

avfallshåndtering, energi og grøntområder. Lon-

dons infrastrukturplan er imidlertid ikke den 

første integrerte infrastrukturplanen i Storbritan-

nia. Den nyeste nasjonale infrastrukturplanen 

utarbeidet for hele Storbritannia integrerer nem-

lig planer for areal- og transport med planer for 

vann- og avløp, energi, avfallshåndtering, tele-

kommunikasjon og sosial infrastruktur 

(Infrastructure and Projects Authority, 2016). 

Denne planen har derimot en mindre langsiktig 

planperiode da den kun gjelder for perioden 

2016-2021. Likevel har planen et perspektiv 

mot 2050 og har som mål å endre infrastruktur-

planleggingen også i årene som kommer. I for-

bindelse med planen har blant annet to nye or-

ganer blitt nedsatt; Infrastructure and Projects 

Authority (IPA) og National Infrastructure 

Commission (NIC), for å sikre best mulig gjen-

nomføringsevne og oppfølging. 

Siden den første nasjonale infrastrukturplanen 

ble publisert i 2010 har investeringene i infra-

struktur økt vesentlig, og dette har blant annet 

bidratt til gjennomføringen av 3000 prosjekter 

rundt om i landet, herunder store samferdsels-, 

telekommunikasjons- og kraftprosjekter. 

I forhold til koordinering i leveranse av ulike for-

mer for infrastruktur i Norge, ser det ut til at Lon-

don ligger langt etter. Dette kommer av en ulik 

inndeling av ansvar for infrastrukturleveran-

sene. I motsetning til i Norge, leveres store de-

ler av infrastrukturen i London av private aktø-

rer. Selv innen samme form for infrastruktur er 

det lite samhandling, eksempelvis er det ulike 

planer for drikkevannsleveranse, håndtering av 

flom og sikring av vannkvalitet. Dette gjør sam-

handling mellom ulike aktører og i samspill med 

myndighetenes strategiske planer utfordrende.  

3.2.3 Framgangsmåte for å lage 
planen 

En rekke ulike aktører har vært med på å lage 

infrastrukturplanen. Herunder både private og 

offentlige aktører, og alt fra forretningsmenn til 

tunnelingeniører. Det har vært sentralt med god 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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samhandling, rådgivning, debatt og bred enig-

het under hele prosessen knyttet til arbeidet. 

Videre ble det vurdert ulike scenarier knyttet til 

hvor den fremtidige befolknings- og sysselset-

tingsveksten i London trolig ville skje i henhold 

til samspillet mellom arealplanlegging og trans-

portinvesteringer. I dette arbeidet lå det mer 

sikre anslag som nødvendighet for å bygge ut 

undergrunnsnettet, og mer usikre som hvordan 

teknologien vil påvirke framtidens infrastruktur 

eller hvor hovedflyplassen til London vil være lo-

kalisert i 2050. Både kort- og langsiktige hensyn 

ble forsøkt ivaretatt, samtidig som det ble sam-

arbeidet med en rekke aktører. Dette inkluderte 

både nasjonale og regionale myndigheter, i til-

legg til næringslivet. 

Et bredt publikum har bidratt i prosessen med å 

lage denne planen. Det har vært høyt prioritert 

å inkludere også befolkningen i planleggingen 

av Londons framtid. Gjennom blant annet inter-

aktive verktøy og svært gjennomsiktige proses-

ser har dette vært mulig.19 

3.2.4 Utfordringer i forbindelse med 
utarbeidelse av planen 

I en progresjonsrapport utarbeidet i forbindelse 

med infrastrukturplanen pekes det på en rekke 

utfordringer. Eksempelvis har det tidligere vært 

vanlig at godkjenning for infrastrukturprosjekter 

ble søkt om enkeltvis til sentrale myndigheter, 

ofte som svært tidskrevende prosesser med 

usikre utfall. Dette er noe som har gjort det 

svært utfordrende å lage integrerte og langsik-

tige planer.  

I forbindelse med den langsiktige infrastruktur-

planen er det foreslått at London skal kunne få 

en større grad av kontroll i forbindelse med 

infrastrukturutviklingen i byen, herunder rett til 

skattlegging av byens innbyggere for finansie-

ring av planen.20 Økt innflytelse over skatteinn-

kreving og forslag knyttet til finansiering av 

infrastrukturen som lagt fram i planen, ble fore-

slått av London Finance Commission (2013) i 

deres rapport Raising the Capital. Forslagene til 

finansiering inkluderer både mulighetene under 

dagens rammeverk og mulighetene dersom 

rammeverket endres.

  

                                                      
19 Klikk her for å utforske de interaktive verktøyene. 20 Mer om dette i kapittel 3. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
https://maps.london.gov.uk/ima/
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4. Langsiktig infrastrukturplanlegging i Norge 

Vår gjennomgang av litteratur om internasjo-

nale infrastrukturplaner synliggjorde at ulike 

lands rettssystemer, institusjonelle oppbygging 

og historie i meget stor grad har formet både be-

hovet for og utformingen av infrastrukturplaner. 

For å få et bedre begrep om det norske institu-

sjonelle utgangspunktet for infrastrukturplanleg-

ging, ser vi i dette kapitlet på det norske plan-

systemet overordnet, før vi går nærmere inn på 

hvordan Oslo kommune organiserer sin infra-

strukturplanlegging. Kapitlet redegjør også for 

de planrettslige virkemidler som eksisterer i 

dag. 

For å få en god regulering av arealbruken i 

Norge, er det norske plansystemet bygd opp 

som et planhierarki, der planer fra et «høyere» 

nivå legges til grunn for mer detaljerte plantyper 

nedover i systemet. 

Nivåene er relatert til de tre forvaltningsnivåene. 

Fra nasjonalt hold gis statlige planretningslinjer 

og planbestemmelser. I fylkeskommunen utvik-

les regionale planer, med overordnede føringer 

for fylket, og deretter lager kommunen kommu-

neplaner og eventuelle kommunedelplaner, og 

enda mer detaljerte områdereguleringer og de-

taljreguleringer før det kommer til en konkret 

byggesak. Planhierarkiet er et system for å sikre 

gode beslutninger om arealbruk på alle forvalt-

ningsnivåer. 

Med planer menes i det følgende ikke bare pla-

ner etter plan- og bygningsloven, men også pla-

ner som omfatter utbygging av infrastruktur uten 

rettslige bindinger. 

                                                      
21 Denne myndigheten er regulert i plan- og bygningsloven 
§ 6-4. 

4.1 Aktuelle planverktøy og vir-
kemidler 

4.1.1 Arealplaner  

I det følgende brukes arealplaner som felles be-

tegnelse for planer som vedtas med rettslig bin-

dende virkning for både offentlige organer og 

private aktører. Disse planene er i hovedsak 

kommuneplanens arealdel og reguleringspla-

ner. 

I tillegg til kommuneplaner, som gjelder for hele 

den aktuelle kommunen, kan også kommune-

delplaner være rettslig bindende. Kommunedel-

planer kan omfatte geografisk avgrensede deler 

av kommunen eller de kan gjelde for bestemte 

formål, som eksempelvis grøntplan og større 

kommunikasjonsanlegg. Likeledes kan regule-

ringsplaner vedtas enten som områderegule-

ring eller detaljregulering. 

I utgangspunktet er det kommunen som er den 

lokale planmyndighet, og som foreslår og vedtar 

kommuneplaner og delplaner, samt område-

reguleringer. I tillegg kan kommunen enten selv 

vedta detaljregulering eller behandle forslag til 

detaljregulering fremmet av private eller andre 

offentlige organer. 

Staten har også hjemmel til å vedta denne type 

planer.21 Det følger av bestemmelsen at staten 

kan bruke denne myndigheten når gjennomfø-

ringen av viktige statlige eller regionale utbyg-

gings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nød-

vendig, eller når andre samfunnsmessige hen-

syn tilsier det. Kommunal- og regionaldeparte-

mentet kan henstille til vedkommende kom-

mune om å utarbeide arealdel til kommuneplan 

eller reguleringsplan.22 Departementet selv trer 

da inn i myndigheten til kommunestyret og utar-

beider og vedtar en slik plan. Kommunen det 

22 Nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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gjelder plikter i slike tilfeller å gi departementet 

nødvendig bistand i arbeidet. 

Felles for kommune- og reguleringsplaner er at 

de kan vedtas som rettslig bindende planer. 

Dette innebærer at de er forpliktende etter sitt 

innhold, ikke bare for private aktører, men også 

for offentlige myndigheter. På den ene siden gir 

de en rett til å iverksette tiltak og virksomheter 

som er i samsvar med planens innhold. Dette 

innebærer at eksempelvis jernbanemyndighe-

ten må akseptere at det bygges ut i tråd med 

planen, selv om det ville vært i deres interesser 

at eiendommen forble ubebygget. Likeledes vil 

det være forbudt å iverksette tiltak eller virksom-

het som er i strid med innholdet i planen uten 

dispensasjon fra denne.  

En arealplan angir sitt rettslige innhold gjennom 

arealformål, planbestemmelser og bestemmel-

ser om hensynssoner. Videre kan det vedtas 

bestemmelser til hensynssoner med hjemmel i 

plan- og bygningsloven eller andre lover, og 

disse vil være bindende for arealbruken.  

Kommuneplaner 

Det er en økende vektlegging av at kommunene 

har og skal ha en viktig rolle som samfunnsut-

vikler. 23  Tilrettelegging av infrastruktur slik at 

den møter kommunenes framtidige muligheter 

og utfordringer er en sentral del av samfunns-

ansvaret. 

Kommuneplanen er det øverste styringsdoku-

mentet i kommunens styringssystem. I henhold 

til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommu-

nen ha en samlet kommuneplan med en sam-

funnsdel og en arealdel. Planen skal ta ut-

gangspunkt i den kommunale planstrategien og 

legge retningslinjer og pålegg fra statlige og re-

gionale myndigheter til grunn. 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige ut-

fordringer, mål og strategier for samfunnet som 

helhet og som organisasjon. Den bør inneholde 

en beskrivelse og en vurdering av alternative 

                                                      
23 Se blant annet drøfting av ekspertutvalget som vurderte 
kriterier for god kommunestruktur. Rapporten ble lagt fram 
i 2014. Klikk her for å lese rapporten. 

strategier for utviklingen i kommunen. Sam-

funnsdelen skal også være grunnlag for alle 

sektorers planer og virksomhet i kommunen. 

Den skal gi retningslinjer for hvordan kommu-

nens egne mål og strategier skal gjennomføres 

i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra 

andre offentlige organer og private aktører. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksom-

hetsområder skal ha en handlingsdel som angir 

hvordan planen skal følges opp de fire påføl-

gende årene eller lenger. Handlingsdelen skal 

revideres årlig. 

Det følger videre av plan- og bygningsloven § 

11-5 at kommunen også skal ha en arealdel 

som skal gjelde for hele kommunen og som vi-

ser sammenhengen mellom fremtidig sam-

funnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal 

også angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. 

Her skal også rammer for og betingelser til nye 

tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk 

inngå.  

I tillegg skal planen angi hvilke viktige hensyn 

som må ivaretas ved arealdisponeringen. Areal-

delen skal også omfatte en planbeskrivelse 

hvor det framgår hvordan nasjonale mål og ret-

ningslinjer, samt overordnede planer for areal-

bruk, er ivaretatt. 

Arealdelen består av plankart som i nødvendig 

utstrekning viser arealformål og hensynssoner 

for bruk og vern av arealer der formålene er 

angitt, og bestemmelser med retningslinjer. 

Retningslinjene kan enten være generelle og 

uavhengige av planens formål, eller være inn-

rettet mot bestemte formål.  

På grunn av sitt omfang er kommuneplanens 

arealdel ment å være en strategisk plan for å 

avklare og legge grunnlaget for kommunens vi-

dere fysiske utvikling. Planen er lite egnet til å 

avklare grunnlaget for de enkelte utbygginger. 

Det vil som regel forutsettes at det utarbeides 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/kriterier_for_god_kommunestruktur_rettet.pdf


 LANGSIKTIG INFRASTRUKTURPLANLEGGING I NORGE 
  

 

20  |  SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

og vedtas en reguleringsplan før kommunepla-

nens arealformål og bestemmelser realiseres 

gjennom en utbygging.  

Kommunen kan som nevnt også vedta kommu-

nedelplaner, som har samme rettsvirkninger og 

innhold som kommuneplaner, men som vil 

gjelde innenfor en begrenset del av kommunen 

eller avgrensede forhold i kommuneplanen.  

Videre skal kommuneplanen ha en handlings-

del som angir hvordan planen skal følges opp 

de fire påfølgende årene eller mer, og revideres 

årlig. Handlingsdelen for Oslos kommuneplan 

inneholder budsjett og økonomiplan.  

Figur 4.1 Oversikt over kommuneplanens 

oppbygging

 
Kilde: Oslo kommune 

Våren 2015 ble den nye kommuneplanen fer-

digstilt. 24  Denne planen inkluderer, for første 

gang på om lag 20 år, en juridisk bindende 

arealdel, hvilket innebærer at en rekke gjel-

dende planer måtte oppheves (helt eller delvis). 

Oslo kommune har imidlertid arbeidet med å 

skape en overordnet rammeavklaring av plan-

lagt arealbruk ved å lage et felles planprogram 

for ulike reguleringsplaner. Reguleringsplanen 

er et juridisk førende dokument. Planprogram-

mene kan angi prosess, konsekvensrelaterte 

utredningstemaer, medvirkning og gi føringer 

for byutviklingens hovedgrep. 

                                                      
24 Klikk her for å lese mer om kommuneplanen. 
25 I plan- og bygningsloven § 12-1, første ledd er regule-
ringsplaner definert som et arealplankart med tilhørende 

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner vil som regel være den siste 

planavklaringen før et tiltak iverksettes.25 Ordi-

nært vil det være et krav om reguleringsplan for 

å fastsette bestemmelser som spesielt rammer 

en enkelt eller en liten gruppe av grunneiere el-

ler rettighetshavere. Grunnen til dette er blant 

annet at kommuneplanens saksbehandlings-

regler ikke er grundige nok i slike tilfeller. 

Reguleringsplan må også benyttes i tilfeller som 

er så inngripende at det kan bli snakk om erstat-

ning for rådighetsinnskrenkninger etter de al-

minnelige rettsgrunnsetninger som gjelder for 

dette og når gjennomføringen av planen er av-

hengig av ekspropriasjon. Dette er nødvendig 

der det offentlige ønsker å erverve eiendoms-

retten til et areal eller til å etablere et grunnlag 

for å begrense eller stanse en igangværende 

virksomhet på en måte som de ellers ikke har 

rettslig grunnlag for. 

Det vil også være mange situasjoner der det vil 

være fornuftig for kommunen å utarbeide regu-

leringsplan når det skal legges opp til betydelige 

endringer i eksisterende virksomhet, selv om 

dette ikke formelt kreves. Da vil prosessen være 

grundigere, og planvedtaket vil få en mer varig 

rettsvirkning. Det vil ligge en stor effektivise-

ringsgevinst i å avklare forhold i planen framfor 

enkeltsaker, og bedre mulighet for lik forvalt-

ningspraksis i likeverdige områder. 

Reguleringsplan skal utarbeides for de områ-

dene i kommunen hvor dette følger av loven el-

ler av kommuneplanens arealdel, og der det el-

lers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring 

og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og 

offentlige interesser. Det kreves også at det ut-

arbeides en reguleringsplan knyttet til større 

bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan 

få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

I følge forarbeidene vil vurderingen av hva som 

er «større bygge- og anleggsarbeider» være en 

konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg 

bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av area-
ler og fysiske omgivelser. 

Handlingsdel
Inkluderer kommunens virksomhet, 
herunder prioritering av ressurser, 

planleggings- og samarbeidsoppgaver, og 
konkretisering av tiltak innenfor 

økonomiske rammer

Kommuneplan

Samfunnsdel Arealdel
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gjeldende på stedet og i saken. I bestemmelse 

til kommuneplanens arealdel kan det, ut fra 

blant annet størrelse på bygg og antall enheter, 

fastsettes når tiltak utløser krav om utarbeiding 

av reguleringsplan. 

Reguleringsplan for et område kan brukes av 

kommunen der det er krav om slik plan i kom-

muneplanens arealdel, eller dersom kommunen 

finner at det er behov for å gi mer detaljerte av-

klaringer av arealbruken for større sammen-

hengende områder. Områderegulering utarbei-

des av kommunen. Private, tiltakshavere, orga-

nisasjoner og andre myndigheter har rett til å 

fremme forslag til detaljregulering, herunder ut-

fyllende regulering for konkrete bygge- og an-

leggstiltak og arealendringer, og endring av 

kommunens behandling av og standpunkt til re-

guleringsspørsmål som tas opp i private forslag. 

Statlige planretningslinjer og -

bestemmelser 

Etter plan- og bygningsloven § 6–2 kan regje-

ringen gi statlige planretningslinjer for hele eller 

deler av landet.  Disse skal etter bestemmelsen 

legges til grunn ved: 

1. Statlig, regional og kommunal planlegging 

i henhold til plan- og bygningsloven 

2. Enkeltvedtak som statlige, regionale og 

kommunale organer treffer etter loven her 

eller annen lovgivning. 

Retningslinjer kan gis for tema som eksempel-

vis styrket areal- og transportplanlegging med 

sikte på begrensing av transportbehov og klima-

utslipp, og geografisk differensiert strandsone-

forvaltning. 

Statlige organer og regionale myndigheter er 

pliktig til å følge de instrukser som planretnings-

linjene måtte inneholde. At disse er bindende og 

vedtatt av Kongen (regjeringen), innebærer 

også at departementet er bundet av disse ved 

utarbeidelse av statlig arealplan. Likeledes vil 

de få betydning for departementets behandling 

                                                      
26 Dette følger av lovens § 19-2 fjerde ledd. 

og avgjørelse av andre plansaker, eksempelvis 

der det foreligger innsigelse.  

Det samme vil gjelde i forhold til planforslag som 

utarbeides og fremmes av statlige sektororga-

ner. Retningslinjene kan være grunnlag for inn-

sigelse/klage fra statlig eller regionalt sektoror-

gan.  

Derimot er retningslinjene ikke bindende for pri-

vate parters arealbruk. Kommunene kan ikke 

avslå en søknad som ellers er i tråd med plan- 

og bygningslovgivningen på grunnlag av at søk-

naden er i strid med statlige planretningslinjer. 

Retningslinjene kan imidlertid trekkes inn som 

en viktig del av skjønnsutøvelse som skal skje 

etter loven. Der det vurderes dispensasjon fra 

plan vil forholdet til retningslinjene være et 

tungtveiende moment.26 

Alle berørte kommuner, regionale planmyndig-

heter og andre berørte interesser skal gis anled-

ning til å uttale seg under forberedelsen av plan-

retningslinjene. Dette sikrer at berørte får anled-

ning til å øve innflytelse gjennom prosessen 

som leder fram til vedtak av planretningslinjer. 

Statlige planretningslinjer vil bli kunngjort i 

Norsk Lovtidend, og i tillegg har departementet 

ansvar for å gjøre planretningslinjene kjent på 

andre hensiktsmessige måter.  

Som det framgår ovenfor, vil slike retningslinjer 

bare kunne angi retningslinjer og mål for plan-

leggingen. De vil ikke i seg selv kunne benyttes 

til å reservere areal til framtidig infrastruktur. 

Kongen (regjeringen) kan etter § 6–3 i plan- og 

bygningsloven vedta statlige planbestemmelser 

når det er nødvendig for å ivareta nasjonale el-

ler regionale interesser. Bestemmelsene kan gå 

ut på å forby at særskilt angitte bygge- eller an-

leggstiltak iverksettes uten samtykke av depar-

tementet.27 Det kan også fastsettes at tiltak uten 

slikt samtykke bare kan iverksettes dersom de 

er i samsvar med bindende arealdel av kommu-

neplan eller reguleringsplan.  

27 Forbudet kan gjelde i inntil ti år. Kongen (regjeringen) kan 
når de ti årene er utløpt, forlenge forbudet med fem år av 
gangen. 
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Forslag til statlig planbestemmelse skal alltid 

sendes på høring og legges ut til offentlig etter-

syn i berørte kommuner. Statlige planbestem-

melser skal etter vedtak kunngjøres i Norsk 

Lovtidend og gjøres kjent for alle berørte offent-

lige organer, interesserte organisasjoner og in-

stitusjoner, og allmennheten. 

Statlige planbestemmelser går foran eldre 

arealplaner. Nyere arealplaner som blir vedtatt 

med endelig virkning etter at planbestemmelsen 

trådte i kraft, skal ivareta de hensyn som ligger 

til grunn for byggeforbudet. Statlige planbe-

stemmelser skal hindre uønskede utbygginger 

inntil det foreligger avklaring av arealbruken 

gjennom nærmere planlegging. Fremmes det 

planforslag som er i konflikt med hensynene 

som ligger bak byggeforbudet, skal det frem-

mes innsigelse mot planen, slik at spørsmålet 

blir lagt fram for departementet til avgjørelse. 

Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra en stat-

lig planbestemmelse. 

Som det fremgår ovenfor vil statlige planret-

ningslinjer kunne forby visse tiltak, men vil ha en 

mer fragmentarisk rolle i forhold til en langsiktig 

areal- og transportplanlegging. 

Etter plan- og bygningsloven § 6-4 kan «depar-

tementet henstille til vedkommende kommune 

om å utarbeide arealdel til kommuneplan eller 

reguleringsplan når gjennomføringen av viktige 

statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- el-

ler vernetiltak gjør det nødvendig. Alternativt 

kan departementet selv utarbeide og vedta slik 

plan.»  

Bestemmelsen gir staten en vid skjønnsmessig 

adgang til å beslutte iverksetting av arealplan-

legging i kommunens sted. Det forutsettes imid-

lertid at denne adgangen bare benyttes i unn-

takstilfeller, der det ikke kan ventes at den ordi-

nære kommunale eller regionale planleggingen 

vil føre til et resultat som kan godtas av staten. 

Planbehandlingen må legges opp slik at de van-

lige kravene til offentlighet, lokal medvirkning og 

så videre oppfylles.  

En statlig plan vil i så fall være enten arealdelen 

til kommuneplanen eller reguleringsplan. Areal-

planen skal følge behandlingsreglene for disse 

plantypene, med den endring at vedtaksorganet 

er departementet og ikke kommunestyret. Kom-

munen har plikt til å bistå departementet i arbei-

det, herunder å legge til rette og gjennomføre 

høring og utlegging til offentlig ettersyn og 

andre tiltak for å sikre god medvirkning. 

Regional planstrategi 

Regional planstrategi er det eneste obligato-

riske elementet for planlegging på regionalt nivå 

i loven. Utarbeidingen av en regional planstra-

tegi vil forplikte aktørene i den regionale utvik-

lingen til å ta stilling til hva som er de viktigste 

utfordringene i en region (fylke), og hvordan det 

skal arbeides for å møte disse utfordringene. 

Planstrategien skal framheve hvilke regionale 

planspørsmål som er viktige å arbeide med for 

regionale planmyndigheter og kommunestyrer 

de neste fire årene.  

Fylkets beskrivelse av de viktigste utfordringene 

i fylket eller ulike deler av regionen skal danne 

grunnlaget for en vurdering av utviklingsmulig-

heter og utfordringer for fylket. En slik vurdering 

skal ta utgangspunkt i de nasjonale mål og ram-

mer som er trukket opp av regjeringen og Stor-

tinget, men legge vekt på lokal erfaring og kunn-

skap i den regionale tilpasningen av politikken. 

Den regionale oppgaveløsningen vil være for-

skjellig avhengig av hva kommunene og fylkes-

kommunen i fellesskap identifiserer som regio-

nale utfordringer. Den regionale planstrategien 

skal ta stilling til hvilke planoppgaver som bør 

prioriteres, og om oppfølgingen skal skje i form 

av regional plan eller interkommunal planleg-

ging.  

Det er fylkeskommunen (regional planmyndig-

het) som har plikt til å utarbeide regional plan-

strategi en gang i hver valgperiode, og senest 

innen ett år etter konstituering. Dette er viktig for 

å få framdrift i arbeidet. Arbeidet skal skje i sam-

arbeid med kommuner, statlige organer, og or-

ganisasjoner og institusjoner som blir berørt av 

planarbeidet. Samarbeidet bør begynne så tid-
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lig som mulig etter at de nasjonale forvent-

ningene til regional og kommunale planlegging 

foreligger (jf. § 6-1), slik at det forslaget som 

sendes på høring i stor grad er resultat av drøf-

tinger mellom de mest berørte myndigheter og 

kommuner. Oversikten skal også peke på plan-

leggingsoppgaver som bør tas opp gjennom in-

terkommunalt plansamarbeid. Det bør videre 

redegjøres for hvem som skal delta i utarbei-

dingen av planene, siktemålet med planarbeidet 

og hvordan andre berørte skal trekkes inn i 

planarbeidet. 

Omfang og innhold i slike regionale planstrate-

gier vil variere ut fra hvilke utfordringer hele eller 

deler av fylket står overfor. Innholdet i strategien 

kan omfatte: 

 Næringsutviklingen 

 Samferdselsutbygging, lokalisering av ut-

bygging til boliger, næring, fritidsbebyg-

gelse osv. 

 Viktige regionale områder for rekreasjon  

For enkelte kommuner kan utarbeidingen av 

den regionale planstrategien bety et bidrag til, 

eller erstatning av, deler av kommuneplanarbei-

det. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om 

innhold i, og opplegg for, de enkelte delene av 

den regionale planleggingen.  

Regional plan  

Den regionale planstrategien fastlegger hvilke 

regionale planer som skal utarbeides.28 Regio-

nal plan utarbeides og vedtas av fylkeskommu-

nen og kan gjelde for hele eller deler av fylket, 

eller den kan ta opp mer avgrensede tema for 

hele eller deler av fylket (eksempelvis lokalise-

ring av kjøpesentre).  

Loven skiller ikke mellom ulike plantyper når det 

gjelder regionale planer, slik at alle ovennevnte 

planer omfattes, enten de er for hele eller deler 

av fylket, eller begrensende tema.  

Regional plan vil ikke i seg selv være rettslig 

bindende for andre myndigheter eller private, 

                                                      
28 Regional plan ble tidligere kalt fylkesplan og fylkesdel-
plan. 

men skal legges til grunn som føringer for fram-

tidig arealplanlegging og beslutninger om areal-

bruk.29 

Til regional plan skal det utarbeides et hand-

lingsprogram for gjennomføring av planen. 

Handlingsprogrammet må gi en vurdering av 

hvilken oppfølging planen krever. I tillegg bør 

programmet anslå ressursbehov og utpeke an-

svarlig organ og samarbeidspartnere for gjen-

nomføringen av planen.  

I arbeidet med handlingsprogrammet bør beho-

vet og de reelle mulighetene for statlig medvirk-

ning i gjennomføringen av planen klargjøres, 

slik at de deler av planen som krever statlig 

medvirkning blir mest mulig realistiske. At det er 

en felles forståelse her mellom statlige og regi-

onale myndigheter, er en av forutsetningene for 

statlig medvirkning. 

Det er fylkestinget som vedtar handlingspro-

grammet som en del av den regionale planen. 

Det er også fylkestinget som har ansvar for å ta 

handlingsprogrammet opp til en årlig rullering. 

Ved denne rulleringen fornyes inngåtte avtaler 

med andre regionale og kommunale aktører. 

Det er det enkelte departement som er ansvar-

lig for å sørge for at deres ytre etater har mandat 

til å bidra på en konstruktiv måte i dette arbeidet.  

Rulleringen av handlingsprogram kan skje ved 

behandling av den enkelte plan, eller ved en 

samlet sak for flere planers handlingsprogram-

mer. Uansett er det nødvendig at rullering av de 

regionale planenes handlingsprogrammer er en 

del av fylkeskommunens arbeid med rullering 

av sin økonomiplan. Det vil være opp til fylkes-

tinget å ta stilling til hva som er mest hensikts-

messig i forhold til å få forpliktende oppfølging 

av  

Regional plan skal legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og for kommunal og statlig 

planlegging og virksomhet i regionen. I dette lig-

ger det at et gyldig planvedtak skaper forpliktel-

ser for offentlige myndigheter og organer til å 

29 Utarbeidelse og vedtakelse av regionalplan reguleres i 
plan- og bygningslovens kapittel 8. 
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søke å følge opp og gjennomføre den regionale 

planen.  

En regional plan har liten hensikt hvis den ikke 

følges. Forpliktelsen gjelder både for kommuner, 

statlige organer og fylkeskommunen selv. Pla-

nen medfører ikke absolutte forpliktelser av rett-

slig art for berørte statlige og kommunale myn-

digheter. Den regionale plan gir imidlertid fyl-

keskommunene et grunnlag for å reise innsigel-

ser til kommunale planforslag for de myndighe-

ter som blir berørt og har innsigelseskompe-

tanse.  

Det viktige er at alle berørte myndigheter har 

som sitt mål at planen skal gjennomføres. Det 

betyr at planen også vil være et innspill til statlig 

planlegging og et grunnlag for videre tiltak, bud-

sjetter og enkeltvedtak. Både forutsetninger og 

forhold forøvrig vil kunne endre seg etter at pla-

nen er vedtatt. Det kan også oppstå situasjoner 

og enkeltsaker som planen ikke fanger opp på 

en god måte. 

En regional plan har ikke direkte rettsvirkning 

overfor den enkelte innbygger. Planen skaper 

altså verken rett eller plikt for den enkelte, med 

mindre det ikke er knyttet en regional planbe-

stemmelse etter § 8–5. 

Regional planbestemmelse 

Regional planmyndighet kan fastsette regional 

planbestemmelse knyttet til retningslinjer for 

arealbruk i en regional plan som skal ivareta na-

sjonale eller regionale hensyn og interesser. 

Regional planbestemmelse skal sikre at det 

ikke foretas arealbruksendringer, som er i strid 

med planens retningslinjer. Dersom eksiste-

rende kommunale planer gir rom for utbyg-

gingstiltak som ikke er ønskelig etter den regio-

nale planen, kan det være behov for bedre juri-

diske virkemidler knyttet til et regionalt areal-

spørsmål. Innholdet av den regionale planbe-

stemmelsen retter seg i utgangspunktet mot pri-

vate utbyggere og tiltakshavere, men har også 

                                                      
30 Forbudet gjelder inntil ti år med mulighet for forlengelse, 
jf. tredje ledd, i påvente av at kommunene i sine planer 
skal ivareta de regionale og nasjonale hensynene med bin-
dende virkning. 

konsekvenser for kommunal forvaltning. Be-

stemmelsen er juridisk bindende i forhold til pri-

vate utbyggere og kommunene, og vil gi kom-

munene tid til å justere sitt plangrunnlag i sam-

svar med den regionale planen. Forbudet vil 

bortfalle når kommunen har vedtatt en arealplan 

som ivaretar hensynet bak bestemmelsen.  

En regional planbestemmelse har som virkning 

at det ikke kan iverksettes særskilt angitte 

bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere av-

grensede geografiske områder som etter be-

stemmelsene vil være i strid med planen uten 

samtykke. Dette kan eksempelvis være traséer 

for større samferdselsanlegg og vassdrag, eller 

for energiforsyning som det ennå ikke er fastsatt 

detaljerte planer for. 

Det følger av plikten til å ivareta nasjonale inter-

esser at en regional planbestemmelse ikke kan 

avvike fra dette. Ved fastsetting av bestemmel-

sen bør en være presis på om forbudet gjelder 

utbyggings- og anleggstiltak generelt, eller om 

forbudet gjelder bestemte tiltak eller for be-

stemte tilfeller.30 En planbestemmelse skal be-

handles på samme måte som en regional plan.  

I de tilfeller det er aktuelt med en regional plan-

bestemmelse, forutsettes det at dette blir klar-

gjort i forbindelse med utarbeiding av planpro-

grammet for den regionale planen som bestem-

melsen skal knyttes til. I så fall vil behandlingen 

av plan og planbestemmelse skje samtidig. 

Interkommunale planer 

Interkommunalt plansamarbeid er en måte å 

gjennomføre omforente regionale strategier 

på.31 Et slikt samarbeid kan være et alternativ til 

en regional plan for et delområde.  

Valg av regional plan eller interkommunal plan 

kan tas etter en vurdering av hva som er mest 

hensiktsmessig i forhold til den aktuelle plan-

oppgaven. Avklaringen av hvilken form som bør 

velges i det enkelte tilfellet bør skje i forbindelse 

med diskusjonen av den regionale planstrate-

gien. I situasjoner hvor det er få konflikter og 

31 Reglene om interkommunale planer er inntatt i plan- og 
bygningslovens kapittel 9. 
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stor grad av enighet og felles interesser mellom 

kommunene, kan interkommunalt plansamar-

beid være en enklere løsning. Dette kan eksem-

pelvis gjelde spørsmål knyttet til utbyggings-

mønster og arealbruk og utvikling av infrastruk-

tur. 

Gjelder planoppgaven mer konfliktfylte spørs-

mål som krever vedtak som kan gå på tvers av 

interessene til noen kommuner, og særlig hvor 

det også er betydelige statlige og regionale in-

teresser, vil det ofte være en bedre løsning å 

utarbeide en regional plan. 

Der det er best å ha én helhetlig plan som en 

overordnet retningslinje for både kommunenes 

videre planlegging og sektorenes planlegging 

og virksomhet, kan det være mest hensiktsmes-

sig med en regional plan. Prosessen vil da sty-

res av en planmyndighet utenfor kommunene 

selv, og det endelige planvedtaket vil treffes av 

fylkeskommunen, i mange tilfeller også med 

statens medvirkning. 

Formålet med bestemmelsene er å legge til 

rette for mer interkommunalt plansamarbeid 

gjennom et sett «normalregler» for slikt samar-

beid og regler om hvordan uenighet skal hånd-

teres for at planarbeidet ikke stopper opp. Det 

er blant annet tatt inn regler som er ment å gjøre 

det mulig å løse uenighet mellom kommunene 

slik at planarbeidet ikke kjører seg fast, og å 

føre interkommunalt plansamarbeid over til re-

gional plan. 

Plan- og bygningsloven § 9-1 oppfordrer kom-

munene til å iverksette interkommunalt plan-

samarbeid når det er hensiktsmessig å sam-

ordne planleggingen over kommunegrensene. 

Interkommunalt plansamarbeid kan også være 

et virkemiddel for å følge opp den regionale 

planstrategien, en regional plan eller et selv-

stendig initiativ fra kommuner. Fylkeskommu-

nen (regional planmyndighet) og statlige myn-

digheter kan anmode kommunene om å innlede 

slikt samarbeid «når det anses nødvendig for å 

ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut 

over den enkelte kommune». 

Interkommunalt plansamarbeid kan bare om-

fatte planformer som er hjemlet og regulert i 

plan- og bygningsloven. Interkommunalt plan-

samarbeid verken utvider eller innskrenker kra-

vene til planprosess, eller eksempelvis hjem-

lene til å gi regulerende bestemmelser i areal-

planene. 

Interkommunalt plansamarbeid endrer heller 

ikke den enkelte kommunes ansvar for at lo-

vens regler om planbehandling blir fulgt innen-

for sitt område, med de krav til offentlighet, med-

virkning, konsekvensutredning mv. som følger 

av dem. Siden de ordinære planformene og 

planreglene gjelder, må også medvirkningen av 

statlige og regionale myndigheter i den inter-

kommunale planleggingen bli som for den kom-

munale planleggingen. Alle myndigheter som 

berøres, har rett og plikt til å delta, og det er vik-

tig at de kommer tidlig med. 

Det er det enkelte kommunestyre som treffer 

det endelige planvedtak for sitt område. Er det 

utarbeidet en felles, samordnet arealdel for flere 

kommuner, må altså den enkelte kommune for-

melt vedta sin del som arealdel til kommunepla-

nen. Det følger av dette at en interkommunal 

plan ikke er en «overkommunal plan», men en 

sammensetning av flere formelt selvstendige 

kommunale planer. 

Et flertall av kommunene kan til enhver tid an-

mode regional planmyndighet om å ta over 

planarbeidet som regional plan, på grunnlag av 

det planarbeidet som er utført. 

Regional planmyndighet og statlig myndighet 

kan anmode kommunene om at arbeidet føres 

videre som regional plan når det anses nødven-

dig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som 

går ut over den enkelte kommune. Et flertall av 

kommunene kan samtykke i dette. Departe-

mentet kan bestemme at planarbeidet skal fø-

res videre som regional plan. Før slikt vedtak 

treffes, skal kommunene ha fått anledning til å 

uttale seg. 

Det kan vise seg at det under et interkommunalt 

plansamarbeid oppstår forhold som tilsier at 

planleggingen heller bør skje som regional plan, 
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og at resultatet heller bør være én samlet plan 

med retningslinjer til kommunene og sektor-

myndigheter, enn flere formelt selvstendige 

kommunale planer. Et flertall av kommunene 

som deltar kan komme med en formell anmod-

ning om at det skal utarbeides en regional plan 

på grunnlag av et igangsatt interkommunalt 

plansamarbeid. Anmodningen om overføring til 

regional plan kan også gå den andre vegen, fra 

fylkeskommunen eller en statlig myndighet til 

kommunene. Samtykker et flertall av kommu-

nene i dette, kan slik overføring finne sted. 

I siste instans kan staten se det som nødvendig 

at interkommunalt plansamarbeid går over til ar-

beid med en regional plan. Dette vil for eksem-

pel kunne være tilfellet hvis kommunene ikke 

blir enige om videreføringen, og det heller ikke 

er flertall for overføring til regional plan, samtidig 

som staten ser at planoppgavene inneholder 

viktige nasjonale interesser og hensyn som bør 

sikres eller avklares. 

Partene i et interkommunalt plansamarbeid bør 

inngå avtale om gjennomføring av planer som 

er vedtatt på grunnlag av slikt samarbeid, når 

det er behov for samordning av bruk av virke-

midler for gjennomføring. Ønsker en kommune 

eller regional planmyndighet ensidig å endre en 

interkommunal plan som er utarbeidet etter 

ovennevnte regler, skal de øvrige deltakende 

og berørte parter få skriftlig varsel om dette før 

planarbeidet starter. 

4.1.2 Hensynssoner og bestemmel-
ser til disse 

Arealformål etter § 11–7 angir konkret hva et 

areal kan brukes til. Hensynssonene skal der-

imot vise faktisk bruk eller forhold som har be-

tydning for bruken av arealet.  Det kan vises 

flere hensynssoner for samme område.  

Ved å markere hensynssoner på denne måten, 

viser arealplanen hvilke viktige hensyn som må 

iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken 

arealbruk det planlegges for. Markering av hen-

synssoner vil også gi tiltakshavere større grad 

av forutberegnelighet ved at de vil være kjent 

med sonens karakter før det fremmes søknad 

om å gjennomføre tiltak.  

De spesielle hensynene som bør tillegges vekt 

ved beslutninger om arealbruk innenfor sonen, 

angis i tilknytning til den enkelte hensynssone. 

Hvilke arealrestriksjoner som gjelder i sonen et-

ter plan- og bygningsloven skal framgå av egne 

bestemmelser tilknyttet sonen. Der restriksjo-

nene hjemles i særlov, skal det vises til denne. 

Der grunnlaget for hensynssonen er at arealet 

er båndlagt med hjemmel i annet lovverk, ek-

sempelvis som nedbørsfelt rundt drikkevann, er 

det vedkommende sektormyndighet, og ikke 

plan- og bygningsmyndigheten, som etter sin 

lov tar stilling til om det skal gi tillatelse til gjen-

nomføring av tiltak innenfor sonen eller ikke. 

I plan- og bygningsloven § 11-8 er det fastlagt 

både hvilke typer hensynssoner som kan benyt-

tes og hvilke bestemmelser og retningslinjer 

som kan vedtas til de respektive hensynssoner. 

Bestemmelser til hensynssoner er rettslig bin-

dende begrensninger på bruken av et areal. 

Retningslinjer til en hensynssone, vil ikke ha 

rettsvirkning for avgjørelser av enkeltsaker etter 

plan- og bygningsloven eller annet lovverk, men 

myndighetene skal legge vekt på retningslin-

jene ved avgjørelse av saker som gjelder tiltak 

innenfor sonen. 

Kommunen har en selvstendig hjemmel til å 

nekte gjennomføring av tiltak dersom det er i 

strid med arealformålet planen viser i den aktu-

elle sonen. 

Det kan fastsettes følgende hensynssoner med 

bestemmelser retningslinjer: 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse 

av fareårsak eller miljørisiko. 

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med 

angivelse av type infrastruktur. 

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, rein-

drift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, 

med angivelse av interesse. 
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d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak 

etter plan- og bygningsloven eller andre lo-

ver, eller som er båndlagt etter slikt retts-

grunnlag, med angivelse av formålet. 

e) Sone med krav om felles planlegging for 

flere eiendommer, herunder med særlige 

samarbeids- eller eierformer, samt omfor-

ming og fornyelse.3 

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan4 fort-

satt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne 

hensynssonen skal kommunen vurdere om 

reguleringsplanene er i samsvar med na-

sjonale og regionale interesser. 

 

De sonene som er relevante for infrastrukturut-

bygging vil omtales kort i det følgende. 

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med 

angivelse av type infrastruktur. 

Sonen omfatter blant annet sone med forbud 

mot eller påbud om nærmere angitte vann-, av-

løps-, energi-, transport- eller vegløsninger. So-

nen skal sikre miljø- og samfunnsmessige gode 

helhetsløsninger. Sonen er særlig aktuell for ut-

byggingsområder med sammensatte areal-

bruksformål hvor utbygging av deler av området 

har sammenheng med hvordan infrastrukturen 

løses for resten av området. 

Til denne sonen kan det gis bestemmelser om 

nærmere angitte løsninger for infrastruktur i et 

utbyggingsområde med hjemmel, og/eller krav 

om rekkefølge av utbyggingen, jf. plan- og byg-

ningsloven § 11-9 nr. 3 og 4:  

«3. krav til nærmere angitte løsninger for 
vannforsyning, avløp, veg og annen 
transport i forbindelse med nye bygge- og 
anleggstiltak, herunder forbud mot eller 
påbud om slike løsninger, og krav til det 
enkelte anlegg, jf. § 18-1. Det kan også gis 

bestemmelse om tilrettelegging for forsyning 
av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. § 
27-5, 

4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av 
samfunnsservice, teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur før områder tas i bruk og 
tidspunkt for når områder kan tas i bruk til 

bygge- og anleggsformål, herunder rekkeføl-
gen på utbyggingen.» 

Plan- og bygningsloven § 11-9 

Gjennom å kombinere virkemidlene som nevnt 

ovenfor, vil kommunen kunne avsette arealer til 

nødvendig infrastruktur, og stille krav om både 

rekkefølge på utbyggingsområder og infrastruk-

turtiltak som må være på plass før de forskjel-

lige fasene av utbyggingen kan iverksettes.  

e) Sone med krav om felles planlegging for flere 

eiendommer, herunder med særlige samar-

beids- eller eierformer samt omforming og for-

nyelse. 

Denne sonen omhandler områder for omfor-

ming. I kommuneplanens arealdel vil hensyns-

sonens omforming og fornyelse kunne brukes 

for å angi områder hvor det skal skje en målret-

tet og særskilt områdevis planlegging og gjen-

nomføring for å omdanne, fornye eller videreut-

vikle et område.  

Hensynssonen er mest aktuell i bebygde områ-

der som skal omformes med en høyrere utnyt-

ting enn tidligere. Dette vil typisk være områder 

med tidligere industri, kontor, eller lagereiende-

dommer som skal utvikles til boliger og andre 

byfunksjoner eller oppgraderes.  Hensynssonen 

skal gi en felles ramme for planlegging, gjen-

nomføring og virkemiddelbruk. Virkningen av 

sonen avklares gjennom de bestemmelser som 

knyttes til den. Til én sone kan det gis en eller 

flere av bestemmelsene som framgår av para-

grafen. 

Etter bestemmelsen kan det fastsettes som et 

krav i arealdelen at flere eiendommer skal un-

dergis felles planlegging. En slik bestemmelse 

vil være et vilkår om en samlet planlegging og 

planløsning for å kunne ta deler av et slikt ut-

byggingsområde i bruk. Dette medfører at pri-

vate innenfor et område underlagt en slik be-

stemmelse må samarbeide om utarbeiding av 

felles forslag til reguleringsplan. En vil da få en 

samtidig planavklaring for et planområde som 

omfatter flere eiendommer. 

Også i denne sonen kan det gis planbestem-

melser etter § 11–9 nr. 3 med krav om og/eller 
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forbud mot nærmere angitte løsninger for vann-

forsyning, avløp, veg og annen transport i for-

bindelse med nye bygge- og anleggstiltak.  

Denne hensynssonen vil være aktuell å benytte 

der det er aktuelt å fornye et område og dette 

krever investeringer for å utvide kapasiteten til 

eksisterende infrastruktur i fortettingsområder. 

Imidlertid er innholdet i hensynssonen, og en 

eventuell utgiftsfordeling gjennom vedtak i jord-

skifteretten særlig rettet mot private utbyggere, 

og verdifordelingen dem imellom.   

Bestemmelser til arealformål  

Planbestemmelser skal sammen med regule-

ringsformålene presisere framtidig bruk av are-

alene. De kan presisere, stille betingelser eller 

legge andre restriksjoner på arealbruken. I mot-

setning til for arealformål, er ikke det ikke gjen-

nomgående hvilke bestemmelser som kan ved-

tas for hhv. kommuneplan og reguleringsplan. 

Den store forskjellen her er imidlertid hvilket de-

taljeringsnivå bestemmelser kan ligge på i de 

respektive planene. Dette er en konsekvens av 

at kommuneplanen er en mer grovmasket og 

strategisk plan, mens reguleringsplanen skal 

legge til rette for utførelse av tiltakene. 

I det følgende gis det en framstilling av de plan-

bestemmelsene som vil være relevante for en 

utbygging av infrastruktur i et område.   

Innholdet i utbyggingsavtaler  

Etter § 11-9 nr. 2. kan kommunestyret treffe et 

vedtak om innholdet i en utbyggingsavtale etter 

lovens kapittel 17, som en del av kommunepla-

nen.  

I lovens § 17-2 er det stilt som betingelse for 

bruk av utbyggingsavtaler at de må ha grunnlag 

i kommunale vedtak fattet av kommunestyret. 

Det er videre et krav om at det er kommunesty-

ret selv som treffer vedtaket, det kan ikke dele-

geres. Vedtaket skal angi i hvilke tilfeller utbyg-

gingsavtaler er forutsetning for utbygging og 

synliggjøre kommunens forventninger til avta-

len.32 

                                                      
32 For en nærmere omtale av innholdet og bruk av utbyg-
gingsavtaler vises det til pkt. 3. 

Rekkefølgebestemmelser  

I plan- og bygningslovens § 11-9 nr.4 er det som 

nevnt ovenfor gitt hjemmel for kommunen til å 

kreve at tiltak skal utføres i en bestemt rekke-

følge, og/eller at enkelte tiltak ikke kan iverkset-

tes før andre anlegg eller bygninger er oppført.  

En slik bestemmelse vil også kunne vedtas i en 

reguleringsplan, enten det er en områdeplan el-

ler en detaljregulering. En tilsvarende bestem-

melse for reguleringsplaner er således gitt i § 

12-7 nr. 10.  Bestemmelsen lyder:  

«10. krav om særskilt rekkefølge for gjen-
nomføring av tiltak etter planen, og at utbyg-

ging av et område ikke kan finne sted før tek-
niske anlegg og samfunnstjenester som ener-
giforsyning, transport og vegnett, helse- og 
sosialtjenester, barnehager, friområder, sko-
ler mv. er tilstrekkelig etablert»  

Plan- og bygningsloven § 11-9 

Rekkefølgebestemmelser kan benyttes for å 

styre hvilke områder som skal utbygges først, 

og styre utbygging i forhold til infrastruktur. Be-

stemmelsene kan brukes for å sikre at tiltak et-

terlever planen, og at utbygging av et område 

ikke foretas før tekniske anlegg og samfunnstje-

nester som eksempelvis energiforsyning, trans-

port og vegnett, helse- og sosialtjenester, bar-

nehager, friområder og skoler er tilstrekkelig 

etablert. I reguleringsplanen kan det gis slike 

bestemmelser til alle typer arealformål. 

Rekkefølgebestemmelsene må også ses i sam-

menheng med utbyggingsavtaler, ettersom 

denne type bestemmelser som regel ligger til 

grunn for avtaler om utgiftsfordeling for oppar-

beiding av infrastruktur.33 

Krav til utforming av infrastruktur  

I plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 3 er det gitt 

hjemmel for å vedta planbestemmelser om for-

bud og påbud om visse løsninger for teknisk 

infrastruktur. Gjennom slike bestemmelser kan 

kommunen gi påbud om eller forbud mot angitte 

tekniske løsninger for vannforsyning, avløp og 

vei. Det vil også kunne fastsettes byggegrenser 

langs offentlig vei og jernbane. Kommunen kan 

33 For en nærmere omtale av innholdet og bruk av utbyg-
gingsavtaler vises det til pkt. 3. 
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ikke bare fastsette trasé og byggegrenser, men 

har hjemmel for å stille krav til blant annet type 

anlegg, beliggenhet og dekningsområde direkte 

i planen.  

Bestemmelsen vil hjemle krav til utforming av 

samferdselsanlegg. Eksempelvis kreve plans-

kilt ved kryssing av jernbanelinjer når et tiltak 

øker faren for ulovlige kryssinger, samt virke-

midler for at disse kravene blir fulgt opp i praksis.  

Krav om reguleringsplan  

Etter § 11-9 nr. 1 kan det vedtas bestemmelser 

som stiller vilkår om reguleringsplan, område-

regulering og/eller detaljregulering for visse 

arealer eller for visse tiltak. Her gis det hjemmel 

for å stille krav om at det må utarbeides og fo-

religge reguleringsplan for enkelte arealer eller 

for enkelte tiltak før det gis byggetillatelse eller 

før det gjennomføres tiltak.  

Bestemmelsen presiser at det stilles krav om 

områderegulering som grunnlag for utarbeiding 

av detaljregulering. Hensikten er at kommunen 

skal ha et redskap som sikrer at det utarbeides 

områdevise reguleringsplaner. Disse skal gi 

helhetlige planløsninger for områder der kom-

muneplanens arealdel ikke gir tilstrekkelige av-

klaringer. Dette vil gi nødvendige rammer for 

planlegging av enkeltprosjekter, både private og 

offentlige. Loven angir også at det i slike be-

stemmelser kan gis retningslinjer for det videre 

arbeidet med reguleringsplaner. 

En tilsvarende regel kan gis i reguleringsplan, jf. 

§ 12-7 nr. 11, men da som en bestemmelse til 

en områderegulering som fastslår at krav om 

detaljregulering for deler av planområdet eller 

bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik 

plan.  

Gjennom slike bestemmelser vil en kommune 

kunne ta strategisk hovedgrep gjennom kom-

muneplanens arealdel, og skyve detaljutforming 

av tiltak og struktur videre til en framtidig regu-

lering og gjennomføring av tiltakene.   

Krav om ytterligere utredninger  

§ 11-9 nr. 8 gir anledning til å gi bestemmelser 

om forhold som skal avklares og belyses i vi-

dere reguleringsarbeid.  

Bestemmelsen er først og fremst rettet mot på-

følgende reguleringsplanlegging, uavhengig av 

om dette er planer som skal konsekvensutredes 

eller ikke. Gjennom slike bestemmelser vil det 

kunne gis føringer både for hvordan arealdelen 

skal følges opp gjennom et konkret regulerings-

arbeid, enten som områderegulering eller de-

taljregulering.  

En tilsvarende regel er gitt for reguleringsplaner 

i § 12-7 nr. 7. Denne bestemmelsen stiller krav 

om nærmere undersøkelser før gjennomføring 

av tiltak etter planen. 

4.1.3 Prosessen fram til vedtak av 
arealplaner – bestemmelser 
om medvirkning  

I det følgende gis det en kort redegjørelse for 

kravene til behandling og vedtakelse av areal-

planer lovens kapittel 5. Disse bestemmelsene 

skal sikre medvirkning i planprosessen.  

Det følger av plan- og bygningsloven § 11-14 og 

§ 12-10 at forslag til kommuneplanens arealdel 

og reguleringsplaner sendes på høring, legges 

ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én 

avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 

tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fris-

ten for å gi uttalelse og eventuelt å fremme inn-

sigelse til planen skal være minst seks uker. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mu-

lig andre rettighetshavere i planområdet samt 

naboer, skal, når de blir direkte berørt, på hen-

siktsmessig måte underrettes om forslag til re-

guleringsplan med opplysning om hvor forslaget 

er tilgjengelig. 

Bestemmelsene om medvirkning er en selv-

stendig bestemmelse som presiserer informa-

sjons- og medvirkningspliktene i tidligere lov. 

Alle som utarbeider og fremmer planforslag har 

en plikt til å til å legge til rette for aktiv medvirk-

ning. Det vil si at plikten til å sørge for en tilret-

telegging for aktiv medvirkning skal være den 

samme enten det er planmyndigheten selv, 

andre myndigheter eller private som utarbeider 

planforslaget. Imidlertid påhviler det kommunen 
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som planmyndighet en særskilt plikt og opp-

gave med å påse at kravet blir oppfylt. Dette an-

svaret er særlig presisert i lovens § 5-1.  

Prosessen rundt høring og offentlig ettersyn er 

en sentral del av denne oppgaven.  I lovens § 

5-2 er kravene til denne prosessen nærmere 

definert. Bestemmelsen lyder:  

«Når loven her bestemmer at et planfor-
slag skal sendes på høring, skal forslaget 
sendes til alle statlige, regionale og kom-
munale myndigheter og andre offentlige 
organer, private organisasjoner og insti-
tusjoner, som blir berørt av forslaget, til utta-

lelse innen en fastsatt frist. 

Når loven her bestemmer at et forslag 
skal legges ut til offentlig ettersyn, skal 
minst ett eksemplar av forslaget være lett 
tilgjengelig for alle, slik at enhver kan 
sette seg inn i det. Ved kunngjøring av 
planutkast skal det gjøres oppmerksom 
på om det foreligger alternative utkast til 
planen som ikke har vært eller vil bli 
kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses 
at de er tilgjengelige på planmyndighe-
tens kontor. 

Det skal legges til rette for elektronisk 
presentasjon og dialog i alle faser av 
planprosessen. Nærmere krav til høring og 

offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene 
for den enkelte plantype.»  

Plan- og bygningsloven § 11-9 

Høring av planprogram, planforslag og offentlig 

ettersyn er obligatoriske elementer i behand-

lingen av arealplaner etter loven. Høring er ob-

ligatorisk og kommer i tillegg til kravet om med-

virkning i en tidlig fase av planarbeidet.34  

«Offentlige organer» er en fellesbetegnelse på 

statlige, fylkeskommunale eller kommunale in-

stanser og omfatter både myndigheter og enhe-

ter som ikke naturlig omfattes av begrepet 

«myndighet» fordi deres primære oppgave er 

tjenesteyting eller lignende, og ikke myndi-

ghetsutøvelse, som eksempelvis jernbanever-

ket. Selve den juridiske organisering kan variere; 

noen virksomheter som faller inn under dette ut-

                                                      
34 Å sende et planforslag på høring betyr at det sendes ut 
til berørte parter, i vid forstand, til uttalelse. 
35 Uttrykket «legges ut til offentlig ettersyn» innebærer at 
dokumentene i saken er fysisk og praktisk tilgjengelig for 

trykket, kan gjerne være organisert som statsfo-

retak, aksjeselskap, stiftelse eller lignende. Ek-

sempler på det som her kalles «andre offentlige 

organer» er helse- og omsorgsinstitusjoner, 

skoleverket, universiteter og høgskoler, forsk-

ningsinstitusjoner, offentlige museer og andre 

kulturinstitusjoner, og offentlig eide selskaper 

med en samfunnsmessig funksjon, så som 

transporttjenester, energiforsyning, vann og av-

løp. 

Det er ikke alltid en klar grense mellom «offent-

lige myndigheter» og «andre offentlige orga-

ner», og skillet vil i de fleste sammenhenger 

ikke være så avgjørende. Det som er viktig, er 

den rolle vedkommende myndighet eller organ 

har i forhold til planen og planoppgavene.  

Det er heller ikke en klar grense mellom offent-

lige organer og det etterfølgende uttrykket «pri-

vate organisasjoner og institusjoner. Planmyn-

dighetene må kunne avgrense utsendelser til 

det som er naturlig og rimelig ut fra ressurshen-

syn og sakens betydning. Gjennom offentlig 

kunngjøring og ettersyn får alle som berøres 

uansett mulighet til å gjøre sine synspunkter 

gjeldende.35 

En viktig del av medvirkningen er fagmyndighe-

tenes rett til å fremme innsigelse til et planfor-

slag. Innsigelsesadgangen innebærer at fag-

myndigheten fremmer et «veto» mot at kommu-

nen kan vedta arealplanen i tråd med sitt inn-

hold. Så lenge innsigelsen består vil ikke kom-

munestyret kunne vedta planen med bindende 

virkning.  

Dette er en konsekvens av at kommunene i sitt 

planarbeid har ansvar for at også nasjonale og 

regionale interesser blir ivaretatt. Statlige og re-

gionale myndigheter skal medvirke i planarbei-

det slik at deres interesser blir tilfredsstillende 

ivaretatt. Innsigelsesadgangen skal sikre at 

kommunene ikke vedtar planer som strider mot 

slike interesser. Anvendelsesområdet for innsi-

enhver og kan studeres på et nærmere angitt sted. Dette 
er en ordning som særlig skal ivareta private interesser i 
planarbeidet. 
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gelser er de kommunale arealplanene. Det om-

fatter ikke kommunal planstrategi og kommune-

planens samfunnsdel, og heller ikke statlige 

arealplaner.  

Innsigelsesadgangen omfatter statlig eller re-

gionalt organ, i tillegg til nabokommuner. Med 

det menes slike offentlige organer som har re-

gulering eller annen utøvelse av offentlig myn-

dighet som sin primære oppgave. Andre offent-

lige organer, herunder offentlig eide selskaper, 

som har forskjellige former for tjenesteyting som 

primærfunksjon, faller utenfor.  

Statlige og regionale myndigheter kan fremme 

innsigelse «i spørsmål som er av nasjonal eller 

vesentlig regional betydning, eller som av andre 

grunner er av vesentlig betydning for vedkom-

mende myndighets saksområde». Det er ved-

kommende myndighet selv som skjønnsmessig 

avgjør om et spørsmål er av nasjonal eller ve-

sentlig regional betydning. 

Planer som er i motstrid med, eller vesentlig for-

dyrer tiltak som inngår i Nasjonal Transportplan 

eller er godkjent gjennom KS 1–systemet gir 

grunnlag for å fremme innsigelse. For å unngå 

innsigelse på et slikt grunnlag er det behov for 

at planer i forkant sjekkes ut mot disse på linje 

med de øvrige nevnte grunnlag for innsigelse. 

Grunnlag for innsigelse fra statlige organer må 

framgå av statlige styringsdokumenter, men det 

er ikke et krav at grunnlaget må være nedfelt i 

statlige planretningslinjer eller bestemmelser.  

Andre kommuner har innsigelsesadgang når 

planen har vesentlig betydning for kommunens 

innbyggere, for næringslivet eller natur- eller 

kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens 

egen virksomhet eller planlegging.  

Enkelte bestemmelser eller planer kan i seg 

selv gi grunnlag for innsigelse. Dette gjelder for 

det første hvis planforslaget er i strid med be-

stemmelser i loven. Dette kan gjelde både ma-

terielle lovregler – for eksempel at det i en plan 

er tatt inn bestemmelser som det ikke er hjem-

mel til, og formelle lovregler - som at lovens reg-

ler om saksbehandling - ikke har vært fulgt. Det 

kan også fremmes innsigelse på det grunnlag at 

en konsekvensutredning ikke er tilfredsstillende. 

For en fagmyndighet kan nettopp dette ha stor 

betydning for om en plan kan godtas eller ikke. 

Innsigelse knyttet til manglende eller mangelfull 

konsekvensutredning bør likevel bare fremmes 

dersom dette kan ha reelle følger for planen i 

forhold til de interesser vedkommende myndig-

het med innsigelseskompetanse har ansvar for 

å ivareta.  

Innsigelse kan også fremmes med den begrun-

nelse at planen er i strid med statlig planret-

ningslinje, planbestemmelse, eller regional 

planbestemmelse eller dersom en plan er i strid 

med overordnet plan. Dette kan være regional 

plan i forhold til kommunale arealplaner og kom-

muneplanens arealdel i forhold til regulerings-

plan, eller ev. områderegulering i forhold til de-

taljregulering. Dersom for eksempel en statlig 

sektormyndighet har godtatt en områderegule-

ring med en bestemt løsning, må den kunne 

fremme innsigelse dersom kommunen i neste 

omgang vil sette løsningen til side i en detaljre-

gulering. 

Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig i 

planprosessen. Dette er av vesentlig betydning 

for alle berørte parter. Helst bør en myndighet 

varsle eventuell innsigelse allerede i forbindelse 

med utarbeiding av planprogrammet, dersom 

den ser at den ikke vil kunne godta en av de 

mulige løsningene i planen.  

En innsigelse alltid skal begrunnes. Av begrun-

nelsen må det klart framgå hvorfor planen ikke 

kan godtas, og det må dokumenteres at det lov-

bestemte kriteriet for å fremme innsigelse er 

oppfylt. 

Oppnås ikke enighet direkte mellom kommunen 

og den myndighet som gjør innsigelse gjel-

dende, skal det normalt foretas mekling, jf. plan- 

og bygningsloven § 5-5. Målet med meklingen 

er å komme fram til enighet. Først når mek-

lingen er avsluttet, treffer kommunen vedtak om 

planen. Dersom enighet ikke oppnås i mek-

lingen, og kommunen i sitt vedtak ikke tar hen-

syn til innsigelsen, sendes planen med innsi-

gelse til departementet. Mekleren må, når sa-

ken går til departementet, gi sin tilråding i saken, 
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med begrunnelse. Departementet står fritt ved 

avgjørelsen av saken om innsigelsen skal tas til 

følge og planen endres eller oppheves, eller om 

planen skal bli stående slik kommunen har lagt 

opp til. Departementets vedtak i saken kan ikke 

påklages.  

Dette systemet sikrer at arealplanene blir be-

handlet og vedtatt gjennom en prosess der 

også statlige og regionale myndigheter får an-

ledning til å delta og utøve innflytelse på sluttre-

sultatet. 

Rettslige konsekvenser av en vedtatt 

arealplan   

Reglene om hvilke rettigheter og forpliktelser 

som oppstår ved vedtak av en reguleringsplan 

er omtalt i flere bestemmelser i plan- og byg-

ningsloven. Rettsvirkningene ved vedtak av re-

guleringsplan er noe mer omfattende enn etter 

kommuneplan, men begge plantyper er i seg 

selv rettslig bindende etter sitt innhold for bruk 

av areal i det området de omfatter. 

Rettsvirkning av vedtatt kommuneplan og 

reguleringsplan 

I plan- og bygningsloven § 1-5 angis de bestem-

melser som regulerer rettsvirkningen av de for-

skjellige plantyper etter loven. For kommune-

plan er dette lovens § 11-6 og for regulerings-

planer § 12-4.  I andre ledd fastslår bestemmel-

sen et sentralt prinsipp, at: 

«[…] ny plan eller statlig eller regional 
planbestemmelse går ved eventuell mot-
strid foran eldre plan eller planbestem-
melse for samme areal med mindre an-
net er fastsatt i den nye planen eller stat-
lig eller regional planbestemmelse. Dette 
innebærer at der det er motstrid i innhol-
det av en reguleringsplan og en arealdel 
av en kommuneplan, er det den yngste 
planen som går foran. Hvis eksempelvis 
et areal i kommuneplan er lagt ut til grønt-
drag, og samme arealet i reguleringsplan 
er lagt ut til utbyggingsformål, vil det være 
sist vedtatte plan som går foran.»  

Kilde: Plan og bygningsloven § 1-5 

Rettsvirkningen av kommuneplanens arealdel 

er regulert i plan- og bygningsloven § 11-6. Be-

stemmelsen lyder: 

«Kommuneplanens arealdel fastsetter 
framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye 
tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 
som nevnt i § 1–6. Planen gjelder fra 
kommunestyrets vedtak, dersom ikke sa-
ken skal avgjøres av departementet etter 
§ 11-16. 

Tiltak etter § 1–6 må ikke være i strid med 
planens arealformål og generelle be-
stemmelser, samt bestemmelser knyttet 
til arealformål og hensynssoner. 

Der det ikke gjelder eller er stilt krav om 
reguleringsplan, jf. § 12–1 andre ledd, 
skal kommuneplanens arealdel følges 
ved avgjørelse av søknad om tillatelse el-
ler ved foreståelsen av tiltak etter reglene 
i § 20–1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 
20–2 og 20–3.» 

Kilde: Plan- og bygningsloven § 11-6 

Tilsvarende bestemmelser er gitt for regule-

ringsplan i lovens § 12-4. 

Felles for begge plantyper er at de gjelder fram-

tidige forhold. Eksisterende lovlig etablert bruk 

vil ikke bli forbudt ved vedtakelse av planen. 

Dersom et utbygget areal blir omdisponert til for 

eksempel trafikkareal, kan eier og bruker fort-

sette sin virksomhet til planen iverksettes gjen-

nom ekspropriasjon eller kjøp av arealet.  Dette 

følger videre forutsetningsvis av lovens § 31-2 

første ledd, andre setning som lyder: 

«På byggverk som er, eller brukes, i strid 
med senere vedtatt plan, kan hovedom-
bygging, tilbygging, påbygging, under-
bygging, bruksendring eller vesentlig ut-
videlse eller endring av tidligere drift bare 
tillates når det er i samsvar med planen.» 

Kilde: Plan- og bygningsloven § 31-2 

Dette innebærer også at større bygningsarbei-

der på eiendommen ikke er tillatt så lenge bygg-

verket er i strid med ny plan. 

Plan- og bygningslovens § 1-6 søker å definere 

hvilke tiltak og aktiviteter som rammes av plan- 

og bygningslovens bestemmelser.  Bestemmel-

sens første ledd lyder: 

«Med tiltak etter loven menes oppføring, 
riving, endring, herunder fasadeend-
ringer, endret bruk og andre tiltak knyttet 
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til bygninger, konstruksjoner og anlegg, 
samt terrenginngrep og opprettelse og 
endring av eiendom, jf. § 20–1 første ledd 
bokstav a til m. Som tiltak regnes også 
annen virksomhet og endring av areal-
bruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner.» 

Kilde: Plan- og bygningsloven § 1-6 

For det første innebærer henvisningen til kapit-

tel 20 om søknadsplikt at bestemmelsen klar-

gjør at ethvert bygge- og anleggstiltak, terreng-

inngrep eller eiendomstiltak som omfattes av 

søknadsplikt etter loven enten må ha formell til-

latelse, eller være tillatt, etter lovens nærmere 

regler.  

For det andre er virksomhet og endring av areal-

bruk i strid med planens arealformål, hensyns-

soner og bestemmelser, tiltak i lovens forstand 

selv om de ikke går inn under søknadssystemet 

i kapittel 20. Dette innebærer at det vil være be-

hov for å søke om dispensasjon fra planen, for 

å gjennomføre tiltakene, selv om de ikke formelt 

er i strid med lovens bestemmelser.  

Formålet med arealplaner er å bestemme hvor-

dan arealene skal anvendes i framtiden. Dette 

oppnås bare dersom de mange etterfølgende 

vedtak av betydning for arealbruken respekterer 

planen og bidrar til at den gjennomføres. Det lig-

ger i dette at myndighetene så langt som mulig 

skal følge planen når det skal treffes vedtak. 

Dette må også ses på bakgrunn av at de 

samme myndighetene skal ha deltatt i planpro-

sessen forut for planvedtaket, og da har hatt 

muligheten for å påvirke innholdet ut fra de in-

teresser de representerer.  

En arealplan blir rettslig bindende for framtidig 

arealbruk i planområdet når kommunestyret 

treffer vedtak om slik plan, dersom ikke saken 

skal avgjøres av departementet etter § 5-5. 

Arealrestriksjonene som følger av planen inn-

trer ved kommunestyrets vedtak. Disse gjelder 

nye tiltak etter § 1–6 som innbefatter nye bygge- 

og anleggstiltak, fradeling og andre tiltak og 

endringer av arealbruk. 

Ordinært vil rettsvirkningen av planer først og 

fremst knytte seg til gjennomføringen av nye til-

tak etter § 1–6, men planbestemmelser kan 

også innebære at en virksomhet får skjerpede 

krav og nærmere rammer. Det kan for eksempel 

settes arealgrenser for et massetak. Det kan 

stilles nærmere krav til utøvelsen av en igang-

værende virksomhet for å begrense støy og ut-

slipp ut fra nye normer eller for å ta hensyn til 

fugle- og dyreliv eller behovet for å unngå unø-

dig støy i natur- og friluftsområder. 

Særlig om reguleringsplan  

I tillegg til å legge restriksjoner på arealbruken, 

er også reguleringsplanen er grunnlag for eks-

propriasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 

16. Denne ekspropriasjonsadgangen faller bort 

ti år etter reguleringsplanen er vedtatt.   

Innløsningsrett 

Ettersom en vedtatt arealplan legger restriksjo-

ner på fremtidig bruk av arealene, er det i lovens 

kapittel 15 innført en rett til å kreve innløsning 

og erstatning i visse tilfeller. Et hovedprinsipp i 

planretten er at grunneiere må tåle redusert 

handlefrihet som følge av innskrenkning og 

inngrep i eierrådigheten vedtatt direkte i lov eller 

med hjemmel i lov. Rådighetsinnskrenkninger 

kan som hovedregel kan påføres erstatningsfritt. 

Høyesterett har slått fast at regulering av eier-

rådigheten normalt ikke pålegger det offentlige 

erstatningsplikt og at det bare i særskilte unn-

takstilfelle kan bli tale om erstatning for slike 

inngrep. 

Arealplaner utarbeidet av kommunen kan inne-

bære både økt handlefrihet og rådighetsinn-

skrenkninger for grunneierne. Hovedregelen er 

likevel at grunneierne ikke har krav på erstat-

ning. Alle må i utgangspunktet tåle at kommu-

nen bestemmer om et område skal bygges ut 

og i tilfelle hvordan og til hvilke formål. Erstat-

ning kan ikke kreves med den begrunnelse at 

områdene ville hatt større verdi om de kunne ut-

bygges, eller at det skjer en endring av bygge-

formål, tekniske løsninger og utnyttelsesgrad til 

skade for grunneier. I visse tilfeller vil grunneier 

imidlertid kunne ha rett til erstatning. 
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Ved vedtakelse av kommuneplan kan grunneier 

ha rett til å kreve innløsning dersom «ubebygd 

eiendom eller større del av slik eiendom i kom-

muneplanens arealdel angitt som areal til of-

fentlige trafikkområder, offentlige friområder, 

fellesområder, fornyelsesområder eller til sta-

tens, fylkets og kommunens bygninger og grav- 

og urnelunder», jf. plan- og bygningsloven § 15-

1. Betingelsene er videre at eiendommen innen 

fire år ikke blir regulert eller angitt til annet for-

mål i arealdelen og at båndleggingen medfører 

at eiendommen ikke lenger kan nyttes på reg-

ningssvarende måte. Er betingelsene oppfylt 

«kan grunneieren eller festeren kreve erstatning 

etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir 

foretatt». 

Det er særlig viktig å være oppmerksom på at 

avsetting av arealer til infrastrukturformål i kom-

muneplan og reguleringsplan kan medføre at 

kommunen eller andre innløser og erstatter 

areal som ikke lenger kan nyttes regningssvar-

ende som følge av arealvedtaket. 

4.1.4 Andre typer planer 

Nasjonal transportplan 

Nasjonal transportplan (NTP) er en overordnet 

plan for gjennomføring av regjeringens trans-

portpolitikk. 36  Planen gjelder for 10 år av 

gangen og revideres hvert fjerde år. Gjeldende 

plan omfatter perioden 2014-2023. 

Samferdselsdepartementet utarbeider forslag til 

NTP på bakgrunn av utredninger fra transport-

etatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, og 

Kystverket, samt Avinor. NTP behandles deret-

ter av transport- og kommunikasjonskomiteen 

som legger sin innstilling fram for Stortinget.   

Etter at NTP er vedtatt i Stortinget følges planen 

opp med handlingsprogram fra transportetatene 

og Avinor. Handlingsprogrammene er gjennom-

føringsplaner som legges til grunn ved de årlige 

budsjettforslagene for NTP. 

Vedtak av NTP fra Stortingets side gjelder over-

ordnet planlegging og ikke finansiering av konk-

rete prosjekt. Den løpende gjennomføringen av 

                                                      
36 Se Nasjonal transportplan 2018-2029. 

NTP finansieres gjennom årlige budsjettbevilg-

ninger i statsbudsjettet. 

Nåværende plan ble behandlet i Stortingsmel-

ding (Meld. St.) 26 (2012–2013) som Nasjonal 

transportplan 2014–2023. 

I NTP 2014-2023 er brukerfinansiering utpekt 

som en sentral alternativ finansieringskilde til in-

vesteringer i infrastruktur, i tillegg til bevilg-

ninger over statsbudsjettet.37 

I forbindelse med brukerfinansiering er det på-

pekt at regjeringen i planperioden vil videreføre 

og utvikle bompenger som et viktig bidrag til fi-

nansiering av vegbygging. Det er videre uttalt at 

lokale ønsker om nye bompengeprosjekt vil bli 

tillagt vekt og at forutsetningen om lokal tilslut-

ning og vedtak utgjør et sentralt prinsipp i bom-

pengepolitikken. 

I NTP 2014-2023 drøftes også fordeler og ulem-

per knyttet til bompenger. 

Blant fordelene er det påpekt at bompenger 

øker rammene for investering i vegprosjekter og 

bidrar til å framskynde utbygging av vegnettet. 

Tidligere ferdigstillelse av vegprosjekter anses 

å være til nytte for trafikanter, næringsliv og 

samfunnet for øvrig. Som nytteeffekter er det 

vist til økt framkommelighet og trafikksikkerhet. 

Som negative konsekvenser er det påpekt at 

bompengeinnkreving kan medføre uheldige for-

delingseffekter og økte transportkostnader. Vi-

dere kan bompenger medføre trafikkavvisning, 

det vil si at enkelte reiser ikke gjennomføres 

som følge av bompenger. 

Det framgår også av NTP 2014-2023 at de stat-

lige rammene for bompenger har økt betydelig 

de senere år, og dermed muliggjort flere splei-

selag mellom staten og bilistene. Økt aktivitet 

har medført at også bompengebidraget har økt. 

I NTP ble det anslått at bompengeselskapene 

ville stille 9,3 milliarder kroner til disposisjon for 

tiltak på riksvegnettet. Samlede statlige bevilg-

ninger til riksvegnettet utgjorde til sammenlik-

ning 10,6 milliarder kroner. 
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I NTP 2014-2013 er det vist til at bompenger fi-

nansierer en betydelig del av vegutbyggingen i 

Norge, samt bidrar til å finansiere utbygging og 

drift av kollektivtransporten i byområder. I den 

sammenheng er det vist til at bompengebidra-

get på riks- og fylkesveg i løpet av tiårsperioden 

frem til 2012 ble fire ganger større. 

Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er en annen plan som går på tvers 

av kommuner, men som også inkluder finansie-

ringsbehov og finansieringsløsning. Både gjen-

nomføring og økonomiske konsekvenser er 

altså hensyntatt i planen. Oslopakke 3 er en så-

kalt «bypakke». 

Bypakker er langsiktige planer for utviklingen av 

transportsystemet i en by eller byregion, delfi-

nansiert med en bomring eller med bompenger 

på de enkeltstående prosjekter. Oslopakken er 

en overordnet plan for utbygging og finansiering 

av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

Gjennom Oslopakke 3 finansieres nesten all ut-

bygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og 

Akershus med en ramme på 75 milliarder 2013-

kroner for perioden 2013 til 2032. Planen inklu-

derer blant annet E18 Bjørvika-prosjektet, E16 

Sandvika-Wøyen, rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, 

Lørenbanen og Follobanen.38 

Oslopakke 3 ble etablert i 2008 etter lokalt for-

slag fra 2006. Oslopakke 3 er behandlet av 

Stortinget, og ble lagt til grunn for Nasjonal 

transportplan 2010 – 2019. Oslopakkene har 

tradisjonelt vært brede politiske avtaler, både 

mellom politiske partier på kommuneplan og 

mellom kommunen og Akershus fylkeskom-

mune. Bruk av bompenger som finansiering i 

pakkene har medført at disse har vært behand-

let i Stortinget. Staten har imidlertid i økende 

grad også fått innflytelse på pakkene før de 

kommer til Stortinget, for eksempel gjennom 

etablering av styringsgrupper som skal følge 

opp gjennomføring av pakken der både staten, 

fylkeskommunen og kommunene er represen-

tert.  

                                                      
38 Se Revidert avtale: Oslopakke 3 for 2017-2036. 

I januar 2009 ble det etablert en styringsgruppe 

for Oslopakke 3. Styringsgruppen består av 

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 

Jernbaneverket og Statens vegvesen. Gruppen 

ledes av staten ved vegdirektøren. 

Finansieringsplanen for Oslopakke 3 er nedfelt 

i en avtale mellom Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune som er revidert i flere om-

ganger. Sist reviderte avtale for Oslopakke 3 for 

2017-2036 ble vedtatt 5. juni 2016.  

De viktigste kildene til finansiering av prosjek-

tene i Oslopakke 3 kommer fra bompenger, 

statlige bevilgninger og bevilgninger fra Akers-

hus fylkeskommune og Oslo kommune. I hen-

hold til revidert avtale mellom de involverte par-

tene forutsettes det også lånefinansiering for å 

ferdigstille prosjekt tidligere. 

Bompenger vil således være helt sentralt, med 

tanke på brukerfinansiering av Oslopakke 3. 

Det rettslige grunnlaget for finansieringen vil 

derfor være å finne i vegloven som hjemler bruk 

av bompenger, samt Stortingets godkjenning av 

det enkelte bompenge-prosjektet. For øvrig be-

ror avtalen på at de involverte partene (Oslo 

kommune, Akershus fylkeskommune og staten) 

yter tilskudd. 

Innføring av Oslopakke 3 i 2008 medførte økte 

bomtakster, nytt bomsnitt på bygrensen i vest 

og bortfall av periodekort for bomringen. 

I perioden 2010 – 2013 ble det bevilget om lag 

2,3 mrd. kr til vegformål over statsbudsjettet og 

om lag 10,8 mrd. kr i bompenger til Oslopakke 

3. I tillegg er det bevilget statlige midler til jern-

banen på i størrelsesorden 8,2 mrd. kr og fyl-

keskommunale og kommunale midler til veg- og 

kollektivtrafikkprosjekt.39 

4.2 Planene omfatter flere sam-
funnsforhold 

Selv om utgangspunktet for planene er areal-

bruk, er det relevant både på regionalt og kom-

munalt nivå å også drøfte behov for og utford-
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ringer knyttet til andre samfunnsforhold i plan-

sammenheng, som for eksempel befolkningsut-

viklingens konsekvenser for utviklingen av 

transportinfrastruktur og/eller sosial infrastruk-

tur. Dette henger naturligvis sammen med at 

befolkningsutviklingen på ulike måter får konse-

kvenser for hvordan areal bør disponeres. 

På regionalt nivå tydeliggjøres behovet for tet-

tere integrasjon mellom areal og transport, gjen-

nom at arealplanene nå ofte er areal- og trans-

portplaner. 

Kommuneplanene har også fått et bredere inn-

hold enn kun areal. Siden endringer i plan- og 

bygningsloven i 2008 skal kommuneplanene in-

neholde en egen samfunnsdel. Gjennom arbei-

det med kommuneplanens samfunnsdel skal 

kommunen vektlegge viktige utfordringer knyt-

tet til samfunnsutvikling og synliggjøre de stra-

tegiske valgene kommunen tar. Spesielt viktig 

er dette for sentrale samfunnsforhold som folke-

helse, barn og unge, integrering, næringspoli-

tikk m.m (Miljøverndepartementet, 2014). Sam-

funnsdelen skal gi føringer for kommunepla-

nens arealdel, for eksempel folketallsutvikling 

og utbyggingsmønster. 

Mange samfunnsutfordringer, eksempelvis 

areal- og transportspørsmål, må imidlertid løses 

på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser. 

Innenfor transportinfrastruktur finnes det derfor 

flere varianter av planer som går på tvers av det 

«standardiserte» planhierarkiet. 

Den nasjonale transportplanen ser hele Norges 

transportbehov i sammenheng, herunder blant 

annet jernbane, kollektivtransport, sykling, gå-

ing, fly og personbil. I den inneværende planen 

er det også lagt opp til å inngå bymiljøavtaler for 

de ni største byområdene i Norge, hvor staten 

bidrar med finansiering knyttet til infrastrukturut-

vikling.40 

Både befolkningsvekst og økonomisk vekst bi-

drar til et økt transportbehov som krever større 

kapasitet og mer effektive transportløsninger. 

                                                      
40  Bymiljøavtalene ligger forvaltningsmessig under Sam-
ferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet har en hoved-
rolle i forhandlingene fra statens side. 

Det overordnede målet for transportpolitikken er 

å utvikle «et transportsystem som er sikkert, 

fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Planens tidsperspektiv 

går fram til 2029, men det er gjennomført ana-

lyser av framtidige behov for transport fram mot 

2050. 

Tekstboks 4.1 Om Oslo kommunes  

styresett

 

Planmyndighetene i Akershus og Oslo fylke har 

i samarbeid utviklet en samordnet areal- og 

transportstrategi for hovedstadsområdet.41 Pla-

nen er et samarbeid mellom kommune, fylkes-

kommune og stat, som har ulike ansvarsområ-

der. 

En viktig del av planen er å sikre en mer sentra-

lisert utbygging i henhold til planen. Oppføl-

gingen er kommunens ansvar, mens fylkeskom-

munen har planmyndigheten og bestemmer ek-

41 Se Regional plan for areal og transport i Oslo og Akers-
hus. 
 

Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styrings-

modell. Hovedforskjellen mellom andre kommuner og 

Oslo er at Oslo har en større dynamikk som hovedstad, 

kommune og fylkeskommune.  

Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte 

som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget. By-

styret har fem fagkomiteer og bestemmer hovedlinjene 

i utviklingen av byen og kommunens tjenester. I tillegg 

vedtar bystyret de årlige budsjettene. Komiteene forbe-

reder saker og innstiller overfor bystyret.  

Byrådet er Oslos regjering, og har i dag åtte medlem-

mer, kalt byråder. Byrådet leder kommunens admini-

strasjon, innstiller saker til bystyret og er ansvarlig for 

gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. Byrådsavde-

lingene utgjør byrådenes nærmeste fagadministrasjon.  

Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjons-

myndighet overfor underliggende etater. I Oslo er det 

etablert 5 kommunale foretak (KF) og 23 etater. Mange 

av disse har ansvar for betydelige investeringer og drift 

av infrastruktur. Det som skiller etatene og de kommu-

nale foretakene er at etatene i større grad står for in-

vesteringskostnadene og samarbeid med andre former 

for infrastruktur, mens KF i større grad har en sektor-

spesifikk forvaltningsrolle (ansvar for bygningsmasse). 

De kommunale foretakene er ofte veldig sektororien-

terte, og kan derfor ha vansker for å se helheten. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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sempelvis hvor og hvordan kollektivtransport-

årene skal plasseres og utformes. Regionale 

areal- og transportplaner er en viktig forutset-

ning for at infrastruktur og bygging skal ses i 

sammenheng. 

Mellom fylkeskommunenivået og kommuneni-

vået finnes det også regionale planer som er la-

get i samarbeid mellom kommuner. Regional 

plan for Kristiansandsregionen er et slikt ek-

sempel. Denne er utarbeidet som en felles 

arealplan for kommunene i Kristiansandregio-

nen.42 

Oslopakke 3 er en annen plan som går på tvers 

av kommuner, se omtale i kapittel 4.1.4.43 

4.3 Oslo-modellen – en prosess 
for byutvikling 

I tillegg til kommuneplan og økonomiplan finnes 

en rekke ulike plantyper i Oslo kommune. Det 

utarbeides for eksempel ulike typer temaplaner, 

kommunedelplaner, bystyremeldinger, hand-

lingsplaner, ulike former for strategier, behovs-

planer og byrådssaker. 

I Oslo kommune har det over tid vært arbeidet 

med å utvide handlingsrommet som plan- og 

bygningsloven gir for å sikre effektiv gjennom-

føring av planer. Felles planprogram for ulike re-

guleringsplaner, veiledende planer for det of-

fentlige rom og stedsanalyser er viktige verktøy 

i den såkalte Oslo-modellen (de Vibe, 2015). 

Denne modellen innebærer økt forutsigbarhet, 

økt dialog, tidlig avklaring med politikere (jf. 

Plan- og bygningsloven § 12-8), mer differensi-

ert planprosess, samt parallell behandling av 

plansaker og byggesaker. 

4.3.1 Investeringene er del av kom-
munens økonomiplaner og 
årsbudsjett 

Kommuneloven gir føringer for den økonomiske 

styringen av Oslo kommune. I loven fremgår det 

at bystyret en gang i året skal vedta en rulle-

rende økonomiplan. Økonomiplanen skal minst 

                                                      
42 Se Regional plan for Kristiansandregionen 2011-2050. 

omfatte de fire neste budsjettår og skal ta for 

seg hele kommunens virksomhet. Økonomipla-

nen er et obligatorisk, rullerende langtidsbud-

sjett.  

Formålet med økonomiplanen er å planlegge 

kommunens framtidige virksomhet. I økonomi-

planen legges det fram planer for kommunens 

fremtidige anskaffelse og anvendelse av midler, 

og behovet for fremtidige bevilgninger. Planen 

er et politisk planvedtak, men ikke et bevilg-

ningsvedtak. Da planen er fireårig planlegger de 

fleste etater kun investeringsbehovet for de 

neste fire årene. 

Bevilgninger til investeringer må innarbeides 

både i økonomiplanen og årsbudsjettet. Økono-

miplanen legger rammen for årlige bevilgninger. 

Første året i økonomiplanen legger rammene 

for årsbudsjettet, mens de neste tre årene gir 

planleggingsrammer for senere budsjettår. Når 

økonomiplanen og årsbudsjettet behandles 

samtidig, er årsbudsjettet første året i økonomi-

planen.  

Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger 

og vedta finansiering. Årsbudsjettet angir planer 

for kommunens framtidige anskaffelse og an-

vendelse av midler for neste år. Årsbudsjettet 

skal være delt inn i en investeringsdel og en 

driftsdel.  Flerårige investeringsprosjekt skal be-

vilges over flere år, også i budsjettsammen-

heng. 

4.3.2 Budsjett og budsjettprosessen 
i Oslo  

Budsjettforslaget i Oslo består av flere doku-

menter, herunder: 

 Del 1 er en forkortet presentasjon av hoved-

prioriteringer og profil i budsjettforslaget. 

 Del 2 er det samlede budsjettforslaget, hvor 

virksomhetene har sitt eget budsjettkapittel 

for henholdsvis driftsbudsjettet og investe-

ringsbudsjettet. 

Normalt legges budsjettforslaget fram for bysty-

ret i slutten av september. Etter at byrådet har 

43 Se Revidert avtale: Oslopakke 3 for 2017-2036. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/naringsliv/regional-plan---vedtatt-juni-2011.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/1388706/binary/1113569?fast_title=Revidert+avtale+Oslopakke+3+for+2017-2036.+Undertegnet+2016-06-05.pdf


 LANGSIKTIG INFRASTRUKTURPLANLEGGING I NORGE 
  

 

38  |  SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

lagt frem sitt budsjettforslag, fremmer regje-

ringen forslag til statsbudsjett for det kommende 

året. Vanligvis medfører forslaget til statsbud-

sjett avvik fra de forutsetninger byrådet har lagt 

til grunn i sitt budsjettforslag, i hovedsak knyttet 

til størrelsen på statlige overføringer. Byrå-

det utarbeider derfor en tilleggsinnstilling til by-

styret, hvor konsekvensene av regjeringens for-

slag til statsbudsjett er innarbeidet. Bystyret 

starter budsjettbehandlingen umiddelbart etter 

at byrådet har lagt frem budsjettforslaget, ved at 

den enkelte bystyrekomité behandler budsjett-

forslaget for sitt ansvarsområde. Bystyret be-

handler budsjettet medio desember, og vedta-

ket publiseres i et eget budsjettdokument, kalt 

Dokument nr. 3. 

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter 

i kommunen og foregår hele året. På virksom-

hetsnivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet 

med virksomhetens strategiske plan, årsplan og 

årsberetning. Bystyret vedtar økonomiplanen 

og årsbudsjettet i desember hvert år, og det for-

beredende budsjettarbeidet har pågått hele ka-

lenderåret. 

4.4 Utfordringer i plansystemet 

Plansystemet skal i hovedsak sikre gode hel-

hetsløsninger gjennom å samordne offentlige 

interesser på tvers av sektorer, ivareta langsik-

tige hensyn og fremme samfunnsøkonomisk 

effektivitet, samtidig som det skal ivareta beho-

vet for raske og forutsigbare avgjørelser for pri-

vate og offentlige interessenter. Etter gjennom-

gang av det norske plansystemet, framtrer syv 

kjennetegn som særlig viktige. 

 Systemet har kommunen som den viktigste 

myndighetsutøver. 

 Sammenhengen mellom behov for overord-

nede juridisk forpliktende planer og behov 

for detaljerte, stedsspesifikke planer, sikres 

ved at kommuneplaner om nødvendig pre-

siseres gjennom kommunedelplaner og 

gjennomføres gjennom vedtak av område-

reguleringsplaner og detaljreguleringspla-

ner. 

 Oppdeling i en areal- og en samfunnsdel gir 

gode muligheter til å tenke langsiktige ut-

fordringer i juridisk forpliktende arealplaner. 

 Tilpasning og oppdatering sikres ved at 

arealdelen rulleres hvert fjerde år. 

 Nasjonale hensyn ivaretas gjennom innsi-

gelsessystemet, som innebærer at planen 

må vedtas av departementet dersom fag-

myndigheten og kommunen ikke blir enige, 

eller at staten kan tre inn som planlegger i 

kommunens sted ved store nasjonale utvik-

lingsprosjekter innenfor eksempelvis sam-

ferdsel. 

 Regionale kommuneovergripende hensyn 

ivaretas i form av at fylkene kan utvikle ret-

ningslinjer for kommunal planlegging. Ret-

ningslinjene kan håndheves i form av innsi-

gelser. 

 Hjemmel til ekspropriasjon sikrer at privat 

eiendomsrett kan innløses, hvis det er nød-

vendig, for å sikre viktige samfunnsinteres-

ser. 

Det er følgelig vanskelig å se at det norske juri-

diske plansystemet i seg selv er til hinder for å 

utvikle langsiktige integrerte infrastrukturplaner. 

I andre land kan situasjonen være annerledes, 

fordi delegeringen av myndighet til kommunalt 

eller regionalt nivå er annerledes. Uten myndig-

het til å utforme juridisk forpliktende planer, vil 

det alltid være usikkerhet om planen er et ønske 

eller en retningslinje for hva som faktisk vil 

komme. Norge framstår som et land med særlig 

sterk delegering av planleggingsmyndighet til 

det kommunale nivået, hvor kommunen ikke 

bare er gitt hjemmel til å utfylle lovverket gjen-

nom arealplanen, men også muligheten til å fra-

vike enkelte krav i loven. 

Den største utfordringen for det norske syste-

met er at mange norske kommuner er små og 

deler på sammenhengende tettsteder med be-

hov for felles planlegging. Regional samordning 

i form av fylkesbaserte retningslinjer kan 

komme til kort dersom enkeltkommuner ønsker 

å bryte en tidligere enighet eller et overordnet 

vedtak. Dersom departementet av ulike grunner 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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er enig med en «ulydig» kommune må vurde-

ringene til fylket (som regional myndighet) vike.   

Forholdet mellom arealpolitiske føringer på re-

gionalt plan og høringer er i liten grad et pro-

blem for Oslo, som både er kommune og fylke. 

Kun ved reguleringsuenighet med nabokommu-

ner kan dette bli en utfordring. For utvikling in-

nenfor Oslo kommunes grenser har Oslo alle 

muligheter til å utforme så langsiktige og inte-

grerte infrastrukturplaner de måtte ønske innen-

for de oppgaveområder kommunen og fylkes-

kommunen har ansvar for. 

Intervjuer i forbindelse med dette prosjektet og 

litteratur fra norske infrastrukturprosjekter tyder 

imidlertid på at det kan oppstå en konflikt mel-

lom langsiktige, overordnede nasjonale og regi-

onale transportplaner og den mer kortsiktige 

kommunedelplanen. Slike konflikter kan eksem-

pelvis komme dersom større samferdselspro-

sjekter blir hindret av kommunal uvilje til nød-

vendig omregulering, eller at det stilles strenge 

krav til utforming av statlige og regionale tiltak 

slik at de blir uhensiktsmessig dyre eller mindre 

effektive. Slike uenigheter må imidlertid heller 

anses som et utslag av iboende interessekon-

flikter mellom forvaltningsnivåene enn noe som 

følger av selve plansystemet. Tvert imot har 

plansystemet mekanismer for å sikre at over-

ordnede nasjonale hensyn vinner fram ved at 

staten i unntakstilfeller har skjønnsmessig ad-

gang til å beslutte å iverksette arealplanlegging 

i kommunens sted. 

Regional planlegging krever avveiing mellom 

ulike samfunnsinteresser. I Norge er dette løst 

med krav om innhenting av synspunkter og inn-

spill til planforslag, gjennom offentlig høring. 

Mangel på innhenting av informasjon av kryss-

ende hensyn kan gi planer som overser legitime 

samfunnsinteresser. Dette er imidlertid mer en 

utfordring for praktiseringen av plansystemet 

enn et problem med plansystemet i seg selv. 

Innhenting av synspunkter knyttet til framtidige 

planer kan ikke sees på som en ensidig pro-

sess, hvor regulerende myndighet legger fram 

planer, får synspunkter og så vedtar. Snarere er 

det naturlig å se informasjonsinnhentingen som 

noe som skjer som en dynamisk utveksling av 

informasjon mellom regulerende myndighet og 

alle typer investorer og berørte samfunnsaktø-

rer. Behovet for slik gjensidig informasjonsut-

veksling bunner i at det er en avhengighet mel-

lom regulerende myndighet og ulike typer inves-

torer for at ønskede utbygginger skal kunne 

gjennomføres. Denne forståelsen av dynamisk 

samspill om utbygging er nødvendig for effektiv 

løsning på samfunnets utbyggingsbehov 

(Skjelle, et al., 2015). 

Våre intervju tyder imidlertid på at arenaene for 

samhandling mellom planlegger og utvikler av 

så vel samferdselsløsninger som boligområder 

kan bli bedre. Spesielt er det pekt på at det er 

behov for bedre rammer rundt avtaler mellom 

investorer og regulerende myndighet om hva 

som vil bli framtidig regulering, både på kom-

mune- og fylkesnivå og på statlig nivå. Enkelte 

etterlyser derfor mer forpliktende utbyggingsav-

taler mellom alle som kan ha interesser i utvik-

ling av et område. Spesielt har enkelte pekt på 

at det er viktig at kommuner forplikter seg til å 

tilpasse egne arealplaner med hva som er mål-

settingen med store samferdselsplaner. 

Også etterspørselen etter forpliktende utbyg-

gingsavtaler kan ivaretas innenfor dagens plan-

system, men uttrykker åpenbart et ønske om at 

kommunalplanlegging bør gjøres mer lydhør for 

hva som er nasjonale målsettinger med store 

samferdselsinvesteringer. Trolig er også dette 

en utfordring som følger av at mange kommu-

ner deler på større tettsteder og således er mer 

aktuell for kommuner utenfor Oslo, enn Oslo 

som sådan. Uansett kan ønsket om forpliktende 

utbyggingsavtaler også tolkes som etterspørsel 

etter mer langsiktig forpliktende planlegging enn 

det som har vært vanlig praksis i mange kom-

muner. 

Utfordringen knyttet til langsiktig planlegging 

kan også knyttes til om kommunens administra-

tive system klarer å samordne egne detaljbe-

slutninger og investeringer. Gitt at det er ønske-

lig med mer samordning, kan det tenkes at ulik 

informasjon eller ulik vurdering av informasjon 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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innen ulike deler av kommunes sektoradmini-

strasjon vanskeliggjør koordinering. Dette er et 

spørsmål som handler om praksis og institusjo-

nell oppbygging. Vi kommer tilbake til denne ut-

fordringen i de to påfølgende kapitlene. 

Det er naturligvis også en sentral utfordring for 

langsiktig samordnet planlegging at det ikke er 

opplagt at det er ønskelig å ta for tidlige beslut-

ninger om framtidige arealdisponeringer eller in-

vesteringer. Låsing av arealdisponering i på-

vente av framtidig bruk, kan gi en lang periode 

med lite effektiv bruk. Når det er sikkerhet rundt 

hva framtiden vil bringe, kan dette være en ak-

septabel kostnad, men når framtidige behov er 

usikre, er det behov for fleksibilitet. Låsing av 

arealbruk kan da framstå som samfunnsøkono-

misk kostbart. Balansen mellom ønsket om 

langsiktig forpliktende planer og detaljerings-

graden av slike planer er dermed en utfordring. 

Vi kommer tilbake til dette i neste kapittel. Her 

nøyer vi oss med å påpeke at denne utford-

ringen ikke er koblet til det juridiske plansyste-

met, men til reelle økonomiske avveiinger mel-

lom, på den ene side, behovet for å gi samfun-

nets aktører sikkerhet om kommunens planer 

og, på den annen side, at de samme planene er 

gode svar på framtidige usikre behov. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
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5. Gevinster og utfordringer ved langsiktig planlegging  

Behovet for langsiktig infrastrukturplanlegging 

dreier seg grunnleggende om hvordan usikker-

het skal håndteres, og hvordan tiltak for å redu-

sere samfunnsmessig usikkerhet bør fordeles 

på ulike samfunnsaktører. 

Generelt kan usikkerhet sees på som en kost-

nad for alle som ønsker å investere eller utvikle 

noe. I en investeringskalkyle vil usikkerhet redu-

sere beregnet avkastning av en investering på 

samme måte som en gitt kostnad. Dersom en 

kan legge til grunn mindre usikkerhet om fram-

tidige forhold, kan man også legge til grunn høy-

ere beregnet avkastning av en investering – alt 

annet likt. 

Utarbeidelse av langsiktige planer handler blant 

annet om å få bedre kontroll på den usikkerhe-

ten som alltid vil være knyttet til framtidig utvik-

ling. Når en offentlig myndighet legger fram en 

infrastrukturplan som berører mange, vil mange 

forstå mer av hvilke forhold de må forholde seg 

til. Det gjelder både eksterne investorer som for-

holder seg til offentlige planer som et eksternt 

dokument og offentlige virksomheter som er di-

rekte berørt av planen. 

En langsiktig infrastrukturplan må balansere to 

grunnleggende motstridende utfordringer: 

1. På den ene siden kan langsiktige offentlige 

planer redusere andre samfunnsaktørers 

usikkerhet. Alle vet mer om hva framtiden 

vil bringe når de vet hvilke større investe-

ringer som kommer hvor. En offentlig infra-

strukturplan vil omhandle både hvilke infra-

strukturinvesteringer det offentlige velger å 

gjøre, og hvilke de ikke gjør. En kommune-

plan vil også omhandle hvilke investeringer 

som tillates hvor og når. Dermed framstår 

framtiden mye mer oversiktlig for alle med 

investeringsplaner. Usikkerheten reduseres 

og den neddiskonterte verdien av private in-

vesteringer øker. Dermed øker også inves-

teringslysten. Verdien av private investe-

ringer vil naturligvis være vel så påvirket av 

innholdet i planen. Men når man rendyrker 

effekten av en situasjon med og uten en 

plan, vil usikkerhetsreduksjonen som følger 

av planen oppleves som et gode i seg selv. 

Det er derfor uavklarte situasjoner av 

mange investorer oppleves som en verre til-

stand enn en «ikke god» beslutning. 

 

Det samme argumentet gjelder for offent-

lige investeringer. En langsiktig infrastruk-

turplan muliggjør koordinert utvikling av alle 

typer offentlig infrastrukturer. Med en sam-

ordnet langsiktig infrastrukturplan vil det – i 

forhold til en situasjon uten plan – være mu-

lig å hente ut flere stordriftsfordeler knyttet 

til investeringssamordning og flere synergi-

effekter knyttet til samordning av investe-

ringer i rekkefølge. 

 

2. På den annen side vil en langsiktig plan 

være sårbar for hvilke forutsetninger som er 

lagt til grunn for planen. En langsiktig infra-

strukturplan må ha formeninger om kapasi-

tet – om hvem og hvor mange som skal dra 

nytte av infrastrukturen, altså hvor mange 

mennesker og virksomheter. Planen må 

også gjøre forutsetninger om teknologi – 

spesielt teknologi som påvirker behovet for 

infrastrukturen som planlegges. 

Disse to forholdene – utfordringen med å redu-

sere usikkerhet for andre og utfordringen med å 

ta hensyn til usikkerhet som påvirker etterspør-

selen etter framtidig infrastruktur, trekker i hver 

sin retning. Jo lengre og jo mer troverdig man 

kan utarbeide offentlige planer – jo større er ge-

vinsten i form av redusert usikkerhet og forenk-

let planlegging, men samtidig jo større risiko er 

det for at den offentlige planleggeren feilinves-

terer. Infrastruktur som bommer på kapasitet 

kan gi både for lite kapasitet – med påfølgende 

utvidelseskostnader, og for mye kapasitet – noe 

som fordyrer bruken. Investeringer som bom-

mer på behovet som følge av feiloppfatninger 

om framtidig teknologi har samme resultat: det 

kan bli dyrt og framstå som bortkastet. 
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I langsiktige planer forholder man seg til disse 

motstridende utfordringene ved at planen er de-

taljert og forpliktende de nærmeste årene, men 

mer overordnet og mindre forpliktende for se-

nere år. Dette sikrer fleksibilitet til å ta hensyn til 

ny informasjon som tilflyter planleggerne konti-

nuerlig. I plansystemet er dette formalisert ved 

at kommuneplanene skal rulleres jevnlig. 

Selv om fordeler og ulemper med langsiktig 

planlegging er vel kjent, er det likevel grunn til å 

tenke gjennom hvor langsiktig og forpliktende 

en plan bør være, og om det er tiltak som er ro-

buste uansett utfall av framtidige situasjoner 

som planleggerne må ta hensyn til. 

5.1 Avklaring av strukturelle 
grep forenkler 

Både litteratur og gjennomførte intervjuer tyder 

på at det er særlig store gevinster knyttet til at 

offentlige myndigheter gir troverdige forpliktel-

ser om større strukturelle grep. I Londons lang-

siktige infrastrukturplan la de stor vekt på å av-

klare hvor framtidige nye samferdselsinveste-

ringer skulle komme. Det gjaldt så vel nye T-ba-

nelinjer og flyplasser. Når dette var bestemt, ble 

det lettere å se for seg hvor framtidig boligom-

råder kan og bør utvikle seg. Inndelingen av 

byen var imidlertid grov slik at planen fungerte 

som en strategisk og overordnet plan. 

Valg av transportinvesteringer som strukturelle 

grep er ikke tilfeldig. Menneskers tidsbudsjett er 

endelig (ingen har mer enn 24 timer) og effektiv 

persontransport regnes som en av de viktigste 

kjennetegn på effektive byer (NOU 2016:3). 

Hvilke strukturelle grep som gjøres knyttet til 

persontransport er derfor av særlig stor betyd-

ning for andre infrastrukturbeslutninger. En 

langsiktig infrastrukturplan bør med andre ord 

definere hvilke investeringer som er så store at 

de strukturerer alle andre beslutninger, hvor 

samferdselsinvesteringer typisk vil være særlig 

avgjørende. 

For Osloregionen er det nærliggende å ek-

semplifisere ved å peke på den store betyd-

ningen som følger av beslutningen om Folloba-

nen. Selve beslutningen øker i vesentlig grad 

verdien av investeringer i boliger i Ski, og for-

enkler beslutninger om næringsetablering i Oslo 

ved at de kan trekke på et enda større omland 

av arbeidskraft. Tilsvarende strukturerende 

grep kan man tenke om baneløsninger til For-

nebu og til framtidige boligområder på Gjersrud-

Stensrud. 

Generelt kan det konkluderes med at jo mer for-

pliktende det er mulig å definere store struktu-

relle grep, jo mer meningsfullt blir det å utforme 

en langsiktig infrastrukturplan for hele kommu-

nen. Tilsvarende, jo mer uttømmende det er 

mulig å definere hvilke strukturelle grep som er 

aktuelle i en gitt tidsperiode, jo mer meningsfullt 

blir det å utforme en langsiktig infrastrukturplan. 

5.2 Hvordan håndtere tekno-
logi? 

Usikkerhet om framtidige teknologiske infra-

strukturløsninger er en utfordring som i stor 

grad vanskeligjør muligheten til å vedta forplik-

tende infrastrukturplaner langt fram i tid. Den 

teknologiske usikkerheten har i mange år vært 

økende, og etter internettets gjennombrudd i 

1993 har vi fått en helt ny digital infrastruktur 

som må hensynstas i all planlegging. Videre har 

globale ambisjoner om å redusere klimaødeleg-

gende CO2-utslipp medført betydelige investe-

ringer for å muliggjøre klimavennlig person-

transport, enten på bane eller på vei. Det kan 

ikke utelukkes at de kommende tiårene vil inne-

bære vesentlige teknologiske skift som endrer 

all kommunikasjon. Det kan godt tenkes at vi i 

2050 har erstattet busser med førerløse, mindre 

elektriske enheter som styres sentralt, eller at 

alle sykehjem er erstattet med helsehus og vel-

ferdsteknologi i hjemmet. Hva som blir framti-

dens teknologiske løsninger vil i stor grad på-

virke hvordan infrastrukturen vil utformes, og 

hva som vil være behovet. Resultatet er økende 

usikkerhet om hva som blir framtidige, effektive 

transportløsninger. 

Det første svaret på økende teknologisk usik-

kerhet er å la framtidige infrastrukturplaner 

være svært fleksible og ikke forpliktende. Dette 
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vil imidlertid redusere verdien av en plan for alle 

eksterne investorer. 

Et annet svar er å definere hvilke strukturerende 

transportplaner som er teknologiuavhengige. 

Det kan eksempelvis innebære å definere at et 

område vil få tilgang til kollektivtransport – levert 

på den ene eller den andre måten. Og at lever-

ansen vil skje innen en definert tidsramme. I så 

fall vil usikkerheten reduseres. I det videre ar-

beidet med en eventuell integrert langsiktig 

infrastrukturplan vil det være av stor betydning 

at alle muligheter for slike strukturelle grep kart-

legges og foreslås. Dette vil også være et 

spørsmål knyttet til dette prosjektets fase 2. Her 

kan det tenkes brukt flere metodiske grep, både 

uttesting av transportprognoser og bruk av fore-

sight-metoder for å definere hvilke utfallsrom 

som følger av ulike teknologiske drivkrefter. 

5.3 Hvordan håndtere usikker-
het om befolkningsutvik-
lingen? 

På den ene siden vil utvikling av transportløs-

ninger gi et svar på hvor det vil være attraktivt å 

investere i boliger og sosial infrastruktur. På den 

annen side er investeringer i transportløsninger 

betinget av at det vil være mange mennesker 

som vil benytte løsningene. Også framtidig be-

folkningsutvikling er usikker, både i Norge, på 

Østlandet og i Oslo. 

I befolkningsprognosene fra SSB er det lagt til 

grunn at Oslos befolkning vil øke med opptil 

300 000 innen 2040, jf. figur 5.1. Prognosene er 

imidlertid meget usikre og mer usikre enn hva 

demografiske prognoser var tidligere. Det skyl-

des at det meste av befolkningsøkningen kan 

tilskrives innvandring, jf. figur 5.2. Netto fødsels-

overskudd betyr etterhvert meget lite for befolk-

ningsveksten. 

                                                      
44 Det er knyttet betydelig usikkerhet til befolkningsframskri-
vinger, og da spesielt til fremtidig innvandring. Dette skyldes 
dels usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover, 
men også at landgruppene er store og heterogene og at det 

Figur 5.1 Befolkningsvekst og framskri-

vinger i tre vekstalternativer for Oslo (høy, 

medium og lav vekst)44 

 

Kilde: SSB 

Innvandringen til Norge er dels en funksjon av 

arbeidsinnvandring og dels flyktninger. Arbeids-

innvandring er igjen en funksjon av utvikling i re-

lative inntekter mellom land. Det er ikke opplagt 

at Norge framover vil ha en inntektsutvikling 

som er høyere enn andre lands. Det kan tenkes 

at utviklingen blir svakere, som følge av mindre 

«drahjelp» fra petroleumssektoren. I så fall kan 

arbeidsinnvandringen bli svakere.  

Figur 5.2 Framskrevet vekst i folkemengde 

etter landbakgrunn 

 

Kilde: SSB 

er vanskelig å forutse hvilke fremtidig utvikling i ulike regio-
ner i verden. Dette understreker viktigheten av en viss grad 
av fleksibilitet i planleggingen. 
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Deler av befolkningsveksten til Oslo skyldes 

også flytteoverskudd fra resten av landet, noe 

som igjen delvis skyldes mer positiv og mange-

artet næringsutvikling i Oslo enn i resten av lan-

det. Tilgangen på urbane goder synes også i 

økende grad å være et viktig flyttemotiv. Ingen 

områder i Norge har bedre tilgang på slike go-

der enn Oslo. Oslos attraksjon som bolig om-

råde i Norge synes dermed mindre usikker enn 

landets befolkningsvekst samlet sett. Totalef-

fekten på Oslos samlede befolkningsvekst er 

like fullt usikker, noe som påvirker hvor omfat-

tende framtidige infrastrukturplaner bør være. I 

forbindelse med fase 2 anbefaler vi at denne 

usikkerheten gjøres mer eksplisitt og at ulike ut-

fall testes mot hva de betyr for behovet for nye 

infrastrukturløsninger. 

5.4 Båndlegging skaper kostna-
der 

En definert infrastrukturplan er åpenbart et gode 

for alle som ønsker å investere i og nær kom-

mende infrastruktur og boligområder. Men for 

eiere av areal som berøres på en uheldig måte 

kan det være motsatt. Spesielt vil det være kost-

nader for eiere av areal som båndlegges i på-

vente av en utbygging som ligger langt fram i tid. 

En omregulering av private arealer til infrastruk-

turformål kan utløse en rett for grunneiere til å 

kreve innløsning. Det er kostnader ved planut-

fordringer som må inn i kostnadsberegninger av 

planer. 

Et eksempel på en annen kostnad ved planer 

som endrer planstatus på et område, er at en 

infrastrukturplan som forutsetter en ny bruk av 

arealer langt fram i tid, ikke uten videre kan 

hindre bruk i dag. Private grunneiere og rettig-

hetshavere disponerer etter norsk rett sin eien-

dom som de vil, forutsatt at bruken ikke er i strid 

med private eller offentlig rettigheter eller plikter. 

Det kan tilsi omstillingskostnader senere som 

må tas hensyn til. Eksempelvis for arealer som 

i dag har en planstatus som tillater bebyggelse, 

vil det ikke være hjemmel til å nekte en utbyg-

ging i strid med eventuelle planer som er lagt til 

grunn for området. For å ivareta planens forut-

setninger må man da enten inngå en rettslig bin-

dende avtale med grunneier, eller vedta en bin-

dende reguleringsplan for området som hindrer 

en slik utbygging. 

For eiere av arealer som ikke innløses, kan 

årene fram til realisering av større infrastruktur-

prosjekter fortone seg som å leve i en plan-

skygge som begrenser deres disposisjonsmu-

ligheter. Dette er en vesentlig privatøkonomisk 

kostnad som følger av offentlig båndlegging av 

private arealer. Samfunnsøkonomisk blir kost-

nadene enda større dersom endrede forutset-

ninger gjør at det opprinnelige formålet med 

båndleggingen opphører, det vil si at planen blir 

endret.  

Dersom en infrastrukturplan skaper vesentlige 

planskyggeområder, reduseres verdien av 

selve planen. Kostnaden ved etablering av 

planskygger må nødvendigvis tas hensyn til ved 

utarbeidelse av langsiktige planer (Braate, 

2012).  

I vurderingen av de samfunnsøkonomiske virk-

ningene av en langsiktig infrastrukturplan, må 

altså gevinstene knyttet til reduksjon av usikker-

het veies opp mot planskyggekostnadene som 

følge av båndlegging av arealer. 
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6. Potensialet for kostnadsreduksjoner gjennom bedre 
samhandling 

En integrert plan for infrastrukturutvikling i Oslo 

vil kreve samhandling av prosesser for å sikre 

medvirkning fra berørte parter. Med berørte par-

ter menes ikke bare kommunale eller statlige 

etater og organer, men også grunneiere som vil 

måtte avgi grunn, og naboer som vil kunne ut-

settes for ulemper når infrastruktur opparbeides 

og tas i bruk. Samhandling er særlig viktig mel-

lom aktører knyttet til areal-, bolig-, og transport-

politikken. Det er av stor betydning at det er po-

litisk enighet rundt infrastrukturelle veivalg, slik 

at politiske valg i liten grad skaper usikkerhet og 

påvirker gjennomføringen. 

Samarbeid og samordning er utfordrende. Seid-

man (1975) omtalte allerede for 45 år siden stre-

ben etter godt samarbeid som «the quest for the 

philosopher’s stone» – altså den endeløse jak-

ten på optimal organisering. Slik blir samord-

ning, på samme måte som gjenstridige proble-

mer, en kontinuerlig organisatorisk innsats. 

Samarbeid og samordning knyttes derfor ofte til 

det å være i stand til å håndtere gjenstridige pro-

blemer. 

Det er det offentlige og dermed politikernes an-

svar å legge forholdene til rette for god utvikling 

av samfunnet i årene som kommer. Dersom 

markedsaktørene skal kunne fylle sin rolle for å 

realisere løsningene, må det foreligge tydelige, 

forutsigbare og forpliktende planer på nasjonalt, 

regionalt og overordnet kommunalt nivå. Pla-

nene må også ha en klar og tydelig politisk for-

ankring. 

Ved samordnet infrastrukturplanlegging må 

særlig samferdselsanlegg og transport ses i 

sammenheng med samfunns- og arealbeho-

vene for øvrig, og ha en klar kobling til plan- og 

bygningsloven. Den lokale folkevalgte innflytel-

sen over planleggingen på samferdselssekto-

ren koordineres med statlige og regionale pla-

ner slik at løsninger for sektoren kan ses i nær 

sammenheng med de mål og oppgaver som 

statlige fagmyndigheter står ovenfor, eksempel-

vis Statens vegvesen, Jernbaneverket og fyl-

keskommunenes vei- og kollektivtransportmyn-

digheter. 

Samordnet infrastrukturplanlegging forutsetter 

både en samordning av statlig, regional og kom-

munal virksomhet. I tillegg kreves det et bevisst 

forhold til fremtidig arealbruk. Særlig transport-

årer vil trenge plass til traseer og baneanlegg, 

men det må også avsettes areal til skoler, hel-

sestasjoner og annen sosial infrastruktur. 

I dette kapittelet vil vi presentere funnene vi har 

gjort gjennom dokumentstudier og intervjuer, 

knyttet til hvilke gevinster og utfordringer som er 

forbundet med tettere integrering og samhand-

ling i planleggingsfasen av ulike typer infrastruk-

tur. 

6.1 Samordning av statlig, re-
gional og kommunal sektor 

For Oslo kommune, som er både kommune og 

fylkeskommune, vil det være en rekke virkemid-

ler tilgjengelig for å sikre samarbeid mellom 

statlig, regional og kommunal sektor.  

Viktige oppgaver knyttet blant annet til samferd-

sel, regional grønnstruktur og markaområder, 

bolig- og næringsstruktur og miljøvernoppgaver 

lar seg ofte ikke løse på en god måte innenfor 

rammen av en enkelt kommune. Nasjonale ret-

ningslinjer kan konkretiseres og tilpasses til 

ulike regionale og lokale forutsetninger i den 

dialogen som skjer mellom statlige, regionale 

og lokale aktører i den regionale planleggingen. 

Imidlertid vil disse ofte bli for generelle til å im-

plementeres som en bærende del av løsninger 

for konkrete områder og problemstillinger. 

Plan- og bygningslovens system for å løse opp-

gaver og ivareta interesser som går ut over 

kommunenivået er i hovedsak lagt til reglene 

om regionplanlegging i lovens del 3 om regional 

planlegging. Det regionale nivået er derfor et 
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viktig bindeledd mellom nasjonal og lokal poli-

tikk som ikke har vært tillagt tilstrekkelig tyngde 

til nå. 

Resultatene av den regionale planleggingen er 

ikke bare viktig for gjennomføringen av den na-

sjonale politikken, den er også et viktig innspill 

til utforming av framtidig politikk og angir en pro-

sess som kan sikre medvirkning fra relevante 

statlige myndigheter og virksomheter, og til-

grensende kommunale og regionale myndighe-

ter. 

Gjennom å vedta og utarbeide en regional plan-

strategi etter lovens kapittel 7 kan kommunen ta 

stilling til hvilke regionale planspørsmål som er 

viktige å arbeide med for fylkesting og kommu-

nestyrer. Planstrategien vil kunne utarbeides i 

samarbeid med statlige organer, og organisa-

sjoner og institusjoner som blir berørt av planar-

beidet.  

I planstrategien kan da en felles infrastrukturpo-

litikk angis som en prioritert planoppgave som 

skal følges opp. Planstrategien må beskrive 

hvilke planformer som skal benyttes.  

Det mest nærliggende i Oslos tilfelle vil være å 

utarbeide en regiondelplan for infrastruktur etter 

lovens kapittel 8. En regional plan skal legges til 

grunn for regionale organers virksomhet og for 

kommunal og statlig planlegging og virksomhet 

i fylket. I dette ligger det at et gyldig planvedtak 

skaper forpliktelser for offentlige myndigheter 

og organer til å følge opp og gjennomføre pla-

nen.  

En slik bruk av planstrategi og virkemidler vil 

nok gå noe lenger enn det som har vært vanlig 

i regionplansammenheng. Det er derfor sentralt 

å bruke en slik planprosess til å skape aksept 

for de løsninger som legges til grunn for planen, 

og at den innebærer en forpliktelse for alle in-

volverte offentlige organer, ikke bare statlige, 

men også kommunens egen sektormyndighe-

ter.  

                                                      
45 Se Byrådsavdeling for finans sitt skriv om prinsipper for 
investeringsprosesser i Oslo kommune.  

6.2 Prinsippene for investe-
ringsbeslutninger  

I Oslo kommunes prinsipper for investerings-

prosesser ser det ut til at føringene for investe-

ringsbeslutninger i all hovedsak er sektorielle og 

gjerne knyttet til det enkelte prosjekt i de ulike 

etatene eller i de kommunale foretakene. 45  I 

prinsippdokumentet er det lite som tydeliggjør 

behovet for sektorovergripende analyser av in-

vesteringer. Den enkelte byrådsavdeling og etat 

virker å ha et avgrenset oppdrag knyttet til egen 

virksomhet, med mindre KVUene også omfatter 

å se øvrige sektorers beslutninger i sammen-

heng. Dette bekreftes også gjennom de gjen-

nomførte intervjuene. 

Byrådsavdelingene har sentrale oppgaver på 

følgende tidspunkter i investeringsprosessen:  

1. Ved prosjektinitiering og ved påfølgende 

oppfølging gjennom avklaringer underveis i 

utarbeidelsen av prosjektdokumentasjo-

nen. 

2. Når konseptvalgutredningen er utarbeidet 

og KS1 er gjennomført skal valget av det al-

ternativet man ønsker å gå videre med inn i 

forprosjektfasen, og forankres i byrådsav-

delingen (OB) som samtidig vurderer om 

byrådet skal involveres i beslutningen. 46 

Underveis i utredningsarbeidet involveres 

byrådsavdelingen gjennom forankring av 

behov, mål, krav og grovsorteringen og 

gjennom avklaringer. Byrådsavdelingen 

skal gjennom deltagelse i usikkerhetsanaly-

sene bidra og gjøre seg kjent med prosjek-

tenes usikkerhetsbilde. Dette skal formidles 

til politiske nivå ved beslutningspunktene. 

Beslutningen om å gå videre til forprosjekt-

fasen gis i form av et oppdrag. 

3. Når forprosjekt er gjennomført, styringsdo-

kumentet foreligger og KS2 er gjennomført, 

skal byrådet foreslå bevilgning. Underveis i 

arbeidet med forprosjektet involveres by-

rådsavdelingene gjennom forankring av 

delbeslutninger, avklaringer, deltagelse i 

usikkerhetsanalysen, ved rapportering og i 

styringsdialog som ledd i virksomhetssty-

ringen.  

46  Byrådet har en sektorsamordnende funksjon, men på 
overordnet nivå. 
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6.3 De ulike etatene står over-
for ulike problemstillinger, 
men tilsvarende underlig-
gende utfordring 

Samtlige av etatene vi har intervjuet peker på at 

befolkningsveksten er en av hovedutfordring-

ene som legger press på tjenestene de tilbyr.47 

I arbeidet for å dimensjonere for den veksten 

Oslo har opplevd gjennom en årrekke velger de 

imidlertid ikke nødvendigvis like strategier, men 

det pekes på at aktiv deltakelse i planprosessen 

er viktig for alle. 

Det offentliges kostnader knyttet til infrastruktur-

investeringer varierer også vesentlig mellom 

ulike former for infrastruktur, og derfor mellom 

etatene. Opparbeidelse av bygg for bolig og 

næringsvirksomhet gjøres i all hovedsak av pri-

vate utbyggere. Utbyggerne vil også være an-

svarlig for deler av utbygningens tilknyttede tek-

niske og blågrønne infrastruktur.48 Kommunens 

utbyggingsprosjekter inkluderer typisk barneha-

ger, skoler, omsorgsboliger, idretts og kultur-

bygg, noe blågrønn infrastruktur, og tilretteleg-

ging av grønn infrastruktur som bane, buss, 

sykkel- og gangtrafikk. 

I tillegg varierer etatenes finansieringsregimer. 

Forutsigbarhet om framtidige inntektsstrømmer 

er svært viktig for god, langsiktig planlegging av 

infrastruktur, og ulike finansieringsregimer på-

virker denne forutsigbarheten. Eksempelvis er 

Vann- og avløpsetaten selvfinansiert gjennom 

vann- og avløpsavgiftene, hvilket gjør det lettere 

å planlegge investeringskostnader, mens andre 

former for infrastruktur i større grad må konkur-

rere om midler for å finansiere sin infrastruktur. 

Det er særlig den sosiale infrastrukturen som 

ikke er selvfinansiert, og hvor Byrådsavdelingen 

for finans må ta de endelige avgjørelsene i bud-

sjettprosessen. Dette pekes på som noe som 

kan gjøre felles planlegging på tvers av etater 

mer utfordrende. 

                                                      
47 Etatene vi har intervjuet er Plan- og bygningsetaten, Ei-
endoms- og byfornyelsesetaten, Vann- og avløpsetaten og 
Energigjenvinningsetaten. I tillegg har vi intervjuet byråds-
avdelingen for finans og byrådsavdelingen for eldre, helse 
og sosiale tjenester. 

Videre er det former for infrastruktur som i stor 

grad dekkes av statlige midler, eksempelvis ut-

bygging av veier.  

6.4 Ses sektorenes behov og 
ambisjoner i sammenheng?  

Byrådsleders avdeling og byrådsavdelingen for 

finans har et overordnet koordinerende ansvar 

for kommunens virksomhet, herunder investe-

ringer. Gjennom kommuneplanens ulike deler, 

økonomiplanene og årlige budsjetter skal de 

ulike sektorers satsninger koordineres, i den 

forstand at budsjettrammen legges og de ulike 

sektorer og etater får sin del av rammen av-

hengig av kommunens økonomi og politiske 

prioriteringer. 

Samtidig er kommunen oppdelt i byrådsavde-

linger med underliggende etater som primært 

har en sektoriell tilnærming og oppgaveforstå-

else. Årlige tildelingsbrev og årlige budsjetter er 

sektorinndelt. Flere av intervjuobjektene peker 

på at det kan virke som om det er en mangel på 

kunnskapsoverføring, både mellom etater, men 

også på tvers av avdelinger innad i en etat. Der-

som de ulike avdelingene og etatene mangler et 

overordnet blikk på infrastrukturutviklingen går 

samfunnet sannsynligvis glipp av store gevins-

ter som kunne kommet gjennom tettere samar-

beid og informasjonsdeling. Dette kan eksem-

pelvis gjelde i tilfeller hvor spesifiserte og over-

ordnede planer blir arbeidet med i adskilte av-

delinger. 

Styringsdokumentene og prosessene angir i li-

ten grad føringer for koordinering mellom de 

ulike etatene og foretak når det gjelder konsept-

valg, traseer, lokalisering og/eller entreprenør-

arbeid tidsmessig. Unntaket er kommunepla-

nen, men denne er på et overordnet nivå. 

På tross av at føringene for investeringsbeslut-

ninger i kommunen er sektorielle og at det er lite 

som tydeliggjør behovet for sektorovergripende 

48 Med den blågrønne infrastrukturen menes nettverket av 
blågrønne områder som ligger mellom og utenfor bybebyg-
gelsen. Dette er store og små naturområder, kulturlandskap 
og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, 
samt vassdrag og vassdragenes omgivelser. 
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analyser av investeringer, legger plan- og byg-

ningsloven opp til samhandling ved at bystyret 

skal være den regulerende myndigheten, mens 

sektormyndigheter skal delta aktivt og formelt i 

planprosessene. I tillegg skal interessenter ha 

mulighet for medvirkning. 

Utover den samhandling plan- og bygningslo-

ven legger opp til, er det ifølge flere av intervju-

objektene igangsatt flere arbeider for å bedre 

samhandlingen mellom ulike aktører i kommu-

nen og mellom ulike faser i planleggingen. Det 

er blant annet igangsatt et arbeid for å samkjøre 

investeringsprosessen og planprosessen.  

I tillegg blir de veiledende planene for offentlig 

rom (VPOR) i større grad flyttet inn i regule-

ringsplanarbeidet for å unngå å måtte gjøre 

flere prosesser etter hverandre. De veiledende 

planene for offentlig rom ser i større grad ulike 

former for teknisk infrastruktur i sammenheng, 

enn hva konseptutvalgsutredningene gjør.49 

Det er ikke nytt at de ulike etatene deltar i byut-

viklingen, men ifølge de vi har intervjuet har pro-

sessen tidligere vært mer sekvensiell med sek-

torbaserte konseptvalgutredninger og andre 

plandokumenter. 

6.5 Flere sektorovergripende in-
vesteringer og bedre sam-
handling mellom aktørene 
kan gi store gevinster 

Dobbs et al. (2013) anser optimalisering av en 

storbys portefølje av infrastrukturprosjekter, 

hvor prosjektene ses i sammenheng, som et av 

de mest effektive grepene for å redusere de to-

tale kostnadene knyttet til infrastrukturutvikling. 

Gevinstene blir ytterligere forsterket om plan-

leggerne kan tenke langsiktig. 

I Oslo kommune er det til enhver tid igangsatt 

en rekke prosjekter av ulik plassering og form. 

Ellen de Vibe (2015) framhever behovet for å 

koble de ulike reguleringsplanene med helhet-

lige og overordnede plangrep- og rammer. 

                                                      
49 Med teknisk infrastruktur mener vi eksempelvis veier, kol-
lektiv, og vann- og avløp. Den sosiale infrastrukturen (sko-
ler, barnehager osv.) er altså ikke inkludert. 

Flere av etatene peker på at behovet for sam-

handling er størst i den langsiktige planleg-

gingen av infrastrukturutbygging. Særlig framti-

dig byutvikling kunne vært mer vellykket dersom 

samarbeidet var tettere. 

En mer strukturert og sektorovergripende plan-

legging av infrastruktur kan gjøre det lettere å 

estimere infrastrukturbehovet i mange år fram-

over. Flere av etatene peker på at dette er ut-

fordrende i dag, da ulike former for infrastruktur 

avhenger av hverandre, og at det derfor er 

vanskelig for den enkelte etat å lage prognoser 

for egen infrastruktur uten å se dette i sammen-

heng med andre etaters prognoser. 

Et lengre tidsperspektiv og konkret, samorgani-

sert planlegging på bydelsnivå vil trolig kunne 

skape store gevinster på lang sikt, på tross av 

at det på kort sikt kan anses som en kostbar 

prosess. Det pekes imidlertid på at en slik sam-

ordnet prosess vil kunne gjøre noe med ten-

kingen til de som deltar, og dermed være en ge-

vinst i seg selv. 

Samhandling er også viktig på kort sikt. Økt 

samhandling kan bidra til mer effektiv infrastruk-

turutvikling gjennom å muliggjøre et mer helhet-

lig planleggingsarbeid hvor ulike behov i større 

grad enn i dag blir satt i sammenheng. Dette 

kan blant annet redusere mengden unødvendig 

dobbeltarbeid og konflikter som kan oppstå 

langt ute i planarbeidet fordi alle aktuelle aktører 

ikke var inkludert i beslutningsprosessen eller i 

en systematisk behovskartlegging. 

For å få til rask gjennomføring av planer er det 

essensielt at det er godt samarbeid mellom 

planleggende etat og gjennomførende etat. 

Flere av intervjuobjektene peker på at samar-

beidet mellom de operative aktørene som fak-

tisk gjennomfører utbyggingen (KF), etaten som 

er operativ bestiller av arbeidet og byrådsavde-

lingen som er den overordnede bestilleren har 

blitt bedre. Likevel mener flere at det fremdeles 

er et relativt stort forbedringspotensial knyttet til 

dette. Grunnen til at samhandlingen, primært 
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mellom byrådsavdelingene, har blitt bedre, er 

fordi det er utarbeidet klare retningslinjer for 

samhandling. 

Etatene peker videre på at det ofte er godt sam-

arbeid mellom etater som har ansvar for nært 

tilknyttet infrastruktur, som eksempelvis renova-

sjonsetaten og energigjenvinningsetaten, og 

mellom byrådsavdelingen og underliggende 

etater. Imidlertid er samarbeidet på tvers av 

ulike former for infrastruktur og ikke minst på 

tvers av byrådsavdelingene langt svakere. 

Særlig blir strukturert samarbeid om felles flas-

kehalser framhevet som noe som potensielt kan 

gi store gevinster. Det ville også vært hensikts-

messig å koble etatene bedre, og spesielt tek-

nisk og sosial infrastruktur. Koblingen mellom 

ulik teknisk infrastruktur har blitt vesentlig bedre 

over de siste årene. Det er eksempelvis igang-

satt et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt for å 

fremme bilfritt byliv hvor uteopphold, gange, 

sykkel og kollektivtransport prioriteres på be-

kostning av privatbiler. Det ser nå ut til å være 

størst behov for å integrere den sosiale og den 

tekniske infrastrukturen bedre framover. 

For langsiktig byutvikling er helhetlig arbeid 

knyttet til behovet for og plasseringen av den 

sosiale infrastrukturen framover særlig sentralt. 

En kan si at den tekniske infrastrukturen vil ut-

bygges som en funksjon av den sosiale. I kom-

muneplanen, slik denne er utformet i dag, blir 

behovet for sosial infrastruktur beregnet, men 

det gis ikke klare føringer for hvor denne skal 

plasseres geografisk. Det blir pekt på i intervju-

ene at en mindre aggregert infrastrukturplanleg-

ging kan muliggjøre et bedre operativt samar-

beid. 

Videre pekes det på at det hovedsakelig er be-

hov for at investeringer ses mer i sammenheng 

på det operative nivå, det vil si i de ulike etatene 

                                                      
50 Utbyggingsavtalene med private utbyggere gjelder både 
utvikling av gode boligområder og yrkesbygg, og vil i mange 
tilfeller være en forutsetning for gjennomføring av de over-
ordnede avtalene. God byutvikling tilsier også at det er 
gunstig at større utbyggingsområder eller transformasjons-
områder utvikles til flerfunksjonelle områder – med bolig, 
næring, handel, skole og andre offentlige funksjoner og 
gode fellesområder. Av spesiell interesse er utvikling av de 
større knutepunktene og bysentraene. Regionale areal- og 

og foretakene. Per i dag legges det ikke føringer 

for dette. Flere av etatene peker på at dersom 

det stilles krav til at sektorer skal gjøre sine vur-

deringer i sammenheng med andre, kan dette 

utløse en gevinst i form av mer kostnadseffektiv 

infrastrukturutvikling. 

Et siste moment som intervjuobjektene peker 

på, og som er et pågående arbeid for EBY, er 

gevinstene som kan skapes gjennom å utnytte 

arealer mer effektivt ved et bedre tverrsektorielt 

samarbeid. Det pekes på et behov for å tenke 

nytt rundt bygningers funksjon og for å samar-

beide tverrsektorielt for å benytte arealet opti-

malt. Sambruk av areal gjelder særlig for den 

sosiale infrastrukturen. Eksempelvis kunne un-

dervisningsbygg vært kombinert med helsesta-

sjon og offentlig bibliotek. Det bør også åpnes 

opp for ytterligere samarbeid mellom lokale 

myndigheter og tilbydere av infrastruktur for å 

koordinere leveransen.50 

6.6 Utfordringer knyttet til sam-
handling 

I dagens system er det ifølge intervjuobjektene 

en rekke utfordringer som gjør samhandling og 

koordinering vanskelig. Usikkerhet om framti-

den og kostnader knyttet til å få til en koordinert 

langsiktig infrastrukturutvikling blir trukket fram 

som en årsak til for lite samhandling i forbin-

delse med langsiktige planer. 

Det største samordningsproblemet i Oslo kom-

mune kan være at man ikke får innspill tidlig nok 

fra alle berørte etater i plansammenheng. 

Mangel på innspill og informasjon blir særlig på-

fallende hvis det påvirker forutsetninger Plan- 

og bygningsetaten må legge til grunn i sine for-

slag til forpliktende arealplanlegging. Fleksibili-

teten i planetatens egne systemer vil påvirke 

hvordan de klarer å anvende kunnskap i andre 

etater. Uansett er god informasjonsflyt internt i 

transportplaner, som følges opp av gode overordnede kom-
muneplaner, gir sammen med bymiljøavtaler/utviklingsavta-
ler, gode rammer for utviklingen, bl.a. mht. tetthet, utnyttel-
sesgrad og tilgjengelighet. 
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kommunen viktig for evne til optimal samhand-

ling.51 

En annen utfordring som det pekes på er når 

private aktører er med på infrastrukturutbyg-

gingen, og av konkurransemessige grunner 

ikke ønsker å dele sine langtidsplaner. Spesielt 

for underjordisk infrastruktur synes ansvaret å 

være fragmentert. 

 

                                                      
51 Tidligere var det et samhandlingsrom mellom etatene før 
reguleringsplanarbeidet startet opp, dette er fjernet for å 
spare tid. I dag får etatene likevel mulighet til å komme med 

innspill før prosess og områdeavklaringer blir gjennomgått 
på planforumet. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/


PRIVATE BIDRAG TIL INFRASTRUKTURUTVIKLING  

 

 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE | 51 

7. Private bidrag til infrastrukturutvikling 

Kostnadsrammen for offentlige investeringer vil 

sammen med offentlige aktørers finansierings-

muligheter definere mulighetsrommet for infra-

strukturutviklingen. Men mulighetsrommet vil 

også være betinget på i hvilken grad investe-

ringene kan delfinansieres av private aktører. I 

dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan man 

gjennom ulike skatte- og gebyrordninger kan 

øke disse bidragene. 

Innledningsvis vil vi introdusere konseptet 

«Land value capture» – tilbakeføring av verdier 

som tilfaller eiendomsmarkedet. Deretter gir vi 

en oversikt over internasjonale erfaringer med 

bruk av modeller eller instrumenter omfavnet av 

dette konseptet. Videre gir vi en gjennomgang 

av hvilke ordninger som allerede eksisterer og 

er i bruk, og juridiske muligheter og utfordringer 

med å utvide disse samt å tilføre nye. Til slutt gir 

vi en gjennomgang av hvordan introduksjon av 

de ulike instrumentene vil kunne påvirke bolig-

markedet i Oslo.  

7.1 Land value capture – Tilba-
keføring av verdier 

Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor be-

tydning for verdien på nærliggende tomtearea-

ler. Nye veier, utvidelse av kollektivtilbud, etab-

lering av park- og rekreasjonsområder og ut-

bedring av infrastruktur for vann og avløp er ek-

sempler på offentlige investeringer som bidrar 

til å løfte et områdes attraktivitet. Dette gjør at 

flere innbyggere og bedrifter ønsker å lokalisere 

seg i området, noe som resulterer i økt prisvekst 

på tomtearealer. Denne gevinsten er ikke knyt-

tet til grunneieren egeninnsats på tomten, men 

er en direkte følge av offentlige vedtak og be-

slutninger. 

Når verdiøkning ikke tilfaller den som gjennom-

fører investeringen men andre, oppstår såkalte 

positive eksterne effekter som investoren ikke 

uten videre tar hensyn til. Samfunnsøkonomisk 

teori tilsier at når positive eksterne effekter ikke 

tas hensyn til, vil investeringsomfanget bli la-

vere enn hva som er samfunnsøkonomisk øns-

kelig. Begrepet «eksternalitet» er innen økono-

misk teori en felles betegnelse på at én aktørs 

aktivitet påvirker andres velferd. Fra et sam-

funnsøkonomisk perspektiv er det viktig at kost-

naden av alle eksternaliteter er inkorporert i in-

vesteringsbeslutningen. For eksempel vil den 

samfunnsøkonomiske kostnaden av investe-

ringer i infrastruktur være lavere når man tar 

hensyn til den økningen i livskvalitet innbyg-

gerne i området opplever som følge av investe-

ringen. For at eksternaliteter skal tas hensyn til 

bør berørte tredjeparter faktureres eller kom-

penseres, avhengig av om eksternaliteten er 

positiv eller negativ.  

Dersom kommunen kan «hente tilbake» hele el-

ler deler av den verdistigningen grunneiere ny-

ter godt av som følge av investeringer i ny infra-

struktur i nærområdet, vil de positive eksterne 

effektene bli tatt hensyn til. I praksis skjer det 

ved at det offentliges finansielle mulighetsrom 

øker, noe som kan tilsi tidligere eller større in-

vesteringer. Slik tilbakeføring av verdier til sam-

funnet er i litteraturen kjent som «land value 

capture» eller mer generelt bare «value cap-

ture». I dette kapittelet gir vi først en kort gene-

rell innføring i land value capture som konsept, 

før vi gir en gjennomgang av internasjonale er-

faringer med bruk av ulike modeller for grunnei-

erbidrag i infrastrukturinvesteringer. 

Land value capture (LVC), eller bare value cap-

ture (VC) dreier seg om å indentifisere «ufor-

tjente» gevinster av offentlige infrastrukturut-

bygginger og føre dem tilbake til samfunnet. Det 

vil si at LVC internaliserer den positive ekster-

naliteten som grunneierne kan oppleve gjen-

nom offentlige investeringer. Normativt er ideen 

med LVC enkel: De som nyter godt av infra-

strukturen bør også være med å betale for den. 

Ved utbygging av for eksempel en ny under-

grunnsbane, vil passasjerer som benytter seg 

av kollektivtilbudet betale gjennom billettkostna-

der. Men billettinntekter er langt fra nok til å fi-
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nansiere slike investeringer alene, og realise-

ringen av utbyggingen vil som oftest kreve fi-

nansiering over skatteseddelen eller ved å re-

dusere tilbudet av andre offentlige tjenester 

(Smith & Gihring, 2006). Dette er kostnader 

hele samfunnet må betale for, også de som ikke 

nyter godt av den nye undergrunnsbanen. Der-

som (i det minste deler av) verdistigningen på 

nærliggende tomtearealer knyttet til utbyg-

gingen tilbakeføres til samfunnet, vil det bli 

større sammenheng mellom de som nyter godt 

av investeringen og de som tar kostnadene. 

Metoder for LVC trenger imidlertid ikke være 

rettferdiggjort utfra normative vurderinger. Ut-

byggere og tomteeiere kan selv være interes-

sert i å bidra i finansieringen av ny offentlig infra-

struktur, da dette kan sikre realisering og fram-

skyndelse av planer og prosjekter. Dersom rek-

kefølgebestemmelser hindrer utbygging av nye 

boligfelt, kan grunneier og utbygger ha insenti-

ver til å bidra med finansiering av for eksempel, 

større rundkjøringer, gang/sykkelvei, skole og 

barnehager, da dette kan framskynde realise-

ring av de verdier som ligger i landarealene. En 

LVC-ordning kan dermed løse et grunnleg-

gende koordineringsproblem som hemmer in-

vesteringer i infrastrukturer alle i prinsippet er 

interessert i å bidra til. 

En tredje motivasjon for å ta i bruk modeller for 

grunneierbidrag er at landarealer er svært effek-

tive skatte- og omfordelingsobjekter. Denne ob-

servasjonen ble gjort allerede i Adam Smiths 

«The Wealth of nations» i 1776. Skattlegging av 

landarealer er en såkalt ikke-vridende skatt fordi 

den ikke påvirker aktørers insentiver eller be-

slutninger. Legg merke til at vi med «landarea-

ler» kun snakker om geografisk avgrensede 

områder ekskludert bygninger og alle former for 

opparbeidelse. Tilgjengeligheten av landarealer 

er gitt fra naturens side. Innføringen av en skatt 

på landarealer vil dermed ikke påvirke tilbudssi-

den av markedet. De økonomiske aktørenes 

preferanser vil heller ikke påvirkes, noe som in-

nebærer at betalingsvilligheten for landarealer 

forblir uendret. Det eneste som påvirkes er pri-

sen på landarealene, som reduseres tilsva-

rende den neddiskonterte verdien av all framti-

dig skatteinnbetaling. Gjennom skattlegging av 

landarealer kan man dermed gjeninnhente ver-

distigning som en kan argumentere for at burde 

tilfalt samfunnet, uten at dette forstyrrer økono-

miske beslutninger. Samtidig er skattlegging en 

effektiv kilde til omfordeling av velstand, som 

følge av at store deler av landarealene ofte er 

eid av den rikeste delen av befolkningen. 

7.1.1 Ulike LVC-instrumenter 

Det er viktig å forstå LVC som et meget generelt 

konsept som omfavner mange ulike modeller 

for tilbakeføring av verdier, og der noen allerede 

er implementert i Norge. Dagens praksis med 

utbyggingsavtaler mellom kommune og utbyg-

ger er en modell for LVC, men forbudet mot å 

inngå avtaler om sosial infrastruktur legger en 

begrensning på bruken av systemet. 

Eiendomsskatt kan også betraktes som en form 

for LVC i sin aller enkleste form. Dersom inves-

tering i ny infrastruktur øker verdien av nærlig-

gende eiendom, vil en liten andel av denne ver-

distigningen tilfalle kommunen i form av økte 

skatteinntekter. Men denne økningen kan først 

øremerkes til infrastrukturutvikling når man har 

identifisert den delen av verdistigningen som 

kan tilskrives den nye investeringen, og hvilken 

del som skyldes generell prisstigning i eien-

domsmarkedet. Dagens relativt lave eiendoms-

beskatning gjør at en økning i eiendomsskatt 

sjelden vil påvirke beslutninger om infrastruktur-

investeringer i noen vesentlig grad. 

Rent konseptuelt kan vi dele LVC-metodikken 

inn i to hovedgrupper av modeller: Modeller 

som søker å gjeninnhente kostnader ved utvik-

ling av infrastruktur, og modeller som utfra et 

rettferdighetsargument søker å fordele verdi-

stigning forårsaket av offentlige vedtak eller in-

vesteringer på hele befolkningen. De fleste im-

plementeringer av LVC-tilnærminger hører til 

den første gruppen (Walters, 2013).  

Her legger vi til grunn at målet med en eventuell 

implementering av LVC-modeller er å bidra til fi-

nansiering av investeringer i infrastruktur. Der-
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som vi legger dette til grunn, kan vi si at fire kri-

terier må være oppfylt for å kunne finansiere in-

vesteringer med LVC-modeller (Walters, 2013): 

1. Eiendomspriser må øke som følge av of-

fentlige investeringer eller vedtak. At infra-

strukturinvesteringer bidrar til økte eien-

domspriser er veldokumentert i en lang 

rekke empiriske undersøkelser.52 

2. Verdiøkningen som kan tilskrives investe-

ringen eller vedtaket må kunne identifise-

res. Hvilken del av prisveksten skyldes ut-

førte eller planlagte investeringer i infra-

struktur, og hvilke skyldes generell pris-

vekst, realinntektsvekst, befolkningsvekst 

eller øvrige forhold? 

3. Skattesystemet må være innrettet på en 

måte som muliggjør, både juridisk og prak-

tisk, innføring av særskilte skatter eller bred 

eiendomsbeskatning. 

4. Det må være politisk vilje og tilstrekkelig ad-

ministrativ kapasitet til å innføre LVC-mo-

dellen og innhente skatter og avgifter. 

Suzuki et al. (2015) grupperer de ulike model-

lene i to bolker: Skatte- og avgiftsbaserte instru-

menter, og utviklingsbaserte instrumenter. De 

viktigste instrumentene er vist i Figur 7.1 neden-

for.

Figur 7.1: Ulike LVC-instrumenter 

 

Kilde: Suzuki et al. (2015) og Samfunnsøkonomisk analyse 

Det vanligste instrumentet blant skatte- og av-

giftsbaserte modeller for LVC er beskatning av 

                                                      
52 To viktige referanseverk her er RICS Policy Unit (RICS 
Policy Unit, 2002) og Smith og Gihring (2006), som begge 
gjennomfører en omfattende og systematisk gjennomgang 
av eksisterende empirisk litteratur om hvordan infrastruktur-
investeringer innen transport påvirker eiendomspriser i om-
råder berørt av investeringene. Konklusjonen fra disse litte-
raturstudiene er at investeringene utvilsomt bidrar til å løfte 

prisene, men at det er stor variasjon i omfanget av effekten 
– alt fra marginal effekt til over 100 pst. prisvekst. 

 
 

LVC-
instrumenter

Skatte- og 
avgiftsbaserte

Eiendoms- og 
tomteskatt

Forbedringsavgifter

Skatteøknings-
finansiering

Utviklingsbaserte

Salg/utleie av 
offentlig grunn

Offentlig-privat 
samarbeid

Utbyggingsavgifter

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/


 
 PRIVATE BIDRAG TIL INFRASTRUKTURUTVIKLING 

 

54  |  SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

eiendom. De fleste utviklede land benytter eien-

domsbeskatning i en eller annen form, men om-

fanget varierer fra land til land. Selv om beskat-

ning av landarealer er mer effektivt i samfunns-

økonomisk forstand, jf. forrige delkapittel, er ei-

endomsskatt langt vanligere. Dette skyldes tro-

lig at dekomponering av verdien på eiendom og 

landareal kan være utfordrende.53 Tradisjonell 

eiendomsskatt er riktignok først og fremst en 

formuesbeskatning, og skatten må i de fleste til-

feller betales uavhengig av prisvekst på eien-

dommen. Prisvekst vil imidlertid resultere i et 

høyere skattegrunnlag, og således også økte 

skatteinntekter. Tradisjonell tomte- og eien-

domsskatt må derfor kunne betraktes som et 

LVC-instrument, om enn noe indirekte. Skatte-

satsene på eiendom er imidlertid ofte svært 

lave, og slike skatter er dermed sjelden en ef-

fektiv finansieringskilde for infrastrukturutvik-

ling. 

Forbedringsavgifter eller særskilte avgifter (på 

engelsk: «betterment charges/levies» og 

«special assessments») er derimot instrumen-

ter direkte innrettet som LVC-modeller. Disse 

har som intensjon å skattlegge prisveksten på 

eiendom som følge av offentlige reguleringer og 

vedtak og investeringer i infrastruktur, og har 

gjerne en langt høyere effektiv skattesats enn 

tradisjonell eiendomsskatt. Slike avgifter kan 

ofte utgjøre 30-60 pst. av verdistigningen 

(Peterson, 2009), og kan bidra til finansiering av 

infrastruktur både i forkant av og etter at inves-

teringen er gjort (Suzuki et al., 2015). Dette in-

strumentet er LVC i sin reneste form, og er ofte 

det man assosierer med metodikken. 

Skatteøkningsfinansiering (på engelsk: «Tax in-

crement financing (TIF)») er et LVC-instrument 

designet for «oppussing» av slitne nabolag, og 

ble utviklet i California i 1951. Først må et om-

råde (ett eller flere kvartaler eller større distrik-

ter) klassifisere som «slitt» av kommunen. Der-

etter beregnes markedsverdien av alle eien-

dommene i området, og all verdistigning på ei-

endom i området er gjenstand for en toppskatt 

over en lengre periode – i USA: 10-25 år 

                                                      
53 Slik dekomponering er imidlertid mulig, og blir praktisert. 
I Danmark betaler man tomteskatt («grundskyld», altså 

(Mathur & Smith, 2012). Toppskatten går di-

rekte til nedbetaling av gjeld tilhørende de gjen-

nomførte offentlige investeringene i området. 

De utviklingsbaserte LVC-instrumentene er de-

signet for å gjeninnhente verdistigning som 

følge av infrastrukturinvesteringer gjennom 

ulike former for transaksjoner av eierskap og 

rettigheter til utnyttelse av landarealene. 

Salg/utleie av offentlige landarealer er et slikt in-

strument i sin enkleste form. Dersom det offent-

lige selv besitter landarealer hvis verdi vil stige 

som følge av investeringene, vil tomtesalg eller 

salg av utviklingsrettigheter på eiendommene gi 

disse gevinstene tilbake til det offentlige, som 

således vil redusere kostnadene av investe-

ringene. Bidragene fra tomtesalg avhenger na-

turligvis av det offentliges besittelse av land-

arealer, og eventuelle muligheter for ervervelse 

og videresalg av tomter i privat eie. 

Ulike former for offentlig-privat samarbeid er 

også å betrakte som utviklingsbaserte LVC-in-

strumenter. Utgangspunktet er en avtale mel-

lom private aktører og det offentlige for å sikre 

vinn-vinn-situasjoner, der både den private ak-

tøren og myndigheten nyter godt av inntektene 

og tar sin del av kostnadene. Et enkelt eksem-

pel er at grunneiere frivillig bidrar til å finansiere 

infrastrukturinvesteringer, vel vitende om at 

dette vil gi avkastning i form av verdistigning på 

landarealene. Samtidig kan det være knyttet 

gjengjeldende lovnader om utbyggingstillatelse 

på eiendommene. 

Slike samarbeid kan også inngås der infrastruk-

turinvesteringene berører offentlig eiendom. 

Private kan bidra til finansiering av offentlig 

infrastruktur mot konsesjoner om utvikling eller 

drift på, under, over eller ved siden av infrastruk-

turen. Slike avtaler må ofte ses i sammenheng 

med rettigheter til luften over eiendom, ofte om-

talt som «air rights». Dette vi også innebære at 

det offentlige som eier av grunnen under veier 

og skinneanlegg vil kunne disponere arealet 

ovenfor anleggene. Der forholdene ligger til 

rette, for eksempel der det kan bygges et lokk 

grunnrente) til kommunen, og eiendomsskatt til staten. Klikk  
her for å lese mer om den danske skatten. 
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over en kulvert eller lignende, kan deler av ny 

infrastruktur finansieres enten ved at det offent-

lige selv benytter utbyggingsmulighetene, eller 

ved å selge disse videre til andre interessenter. 

Til forskjell fra enkelte andre forfattere (Ang & 

Marchal, 2013; Mathur & Smith, 2012; Doherty, 

2004) klassifiserer ikke Suzuki et al. (2015) ut-

byggingsavgifter som et LVC-instrument, da 

dette er avgifter som fokuserer på å dekke of-

fentlige utgifter – og ikke gjeninnhenting av ver-

distigning som følge av investeringen. Som vi vil 

se av de internasjonale erfaringene i kapittel 

7.2, og i gjennomgangen av juridiske forhold i 

Norge i kapittel 9, er imidlertid dette blant de 

meste brukte verktøyene for å sikre privat finan-

siering av infrastruktur. 

Hvilket eller hvilke av de overnevnte instrumen-

tene som er best egnet i Norge og for Oslo kom-

mune vil avhenge av en rekke faktorer, der-

iblant: 

 Målet med gjeninnhentingen: Rettferdig for-

deling eller finansiering av konkret infra-

struktur 

 Grunneieres vilje til å bli med på ulike finan-

sieringsmodeller 

 Juridiske muligheter og begrensninger 

 Administrasjonskostnader 

 Politisk vilje 

7.2 Internasjonale erfaringer 
med LVC-modeller 

Internasjonale erfaringer med ulike modeller for 

grunneierbidrag til investeringer er en viktig del 

av beslutningsgrunnlaget for om Oslo kommune 

bør innføre lignende modeller for å delfinansiere 

utvikling av ny infrastruktur. Ulike modeller om-

favnet av LVC-modellparaplyen har vært tatt i 

bruk i mange land i en årrekke, og det vil være 

naturlig å legge til grunn at mange av de utford-

                                                      
54 Det er verdt å merke seg at det er en begrenset adgang 
til å kreve ytterligere ytelser fra utbyggere gjennom utbyg-
gingsavtaler der det kan pålegges avgift etter ovennevnte 
regler. 
55 I Norge er utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyg-
ger det sentrale virkemiddelet for å innhente finansiering til 
infrastruktur. Community Infrastrukture Levy skiller seg fra 

ringer og muligheter man har erfart internasjo-

nalt også vil være gjeldende i Oslo og i Norge. 

Samtidig kan institusjonelle, politiske og juri-

diske forhold gjøre at ulike erfaringer vil være 

mer eller mindre relevante i Norge. 

7.2.1 Europa 

Walters (2013) gir en bred gjennomgang av lit-

teratur som studerer ulik praktisering av LVC-

modeller basert på erfaringer fra flere land, 

blant annet i Storbritannia. Storbritannia har ved 

flere anledninger forsøkt å innføre skattemodel-

ler for gjeninnhenting av grunneieres gevinst 

som følge av infrastrukturutvikling. Modellene 

har imidlertid vært upopulære og gitt små ge-

vinster. Derfor har de ulike modellene hatt kort 

levetid. Den korte levetiden har resultert i at ut-

byggere og tomteeiere ofte har klart å vri seg 

unna skattene, ved å spekulere i at modellene 

forsvinner ved politiske skifter. 

Etter en serie mislykkede forsøk på skattlegging 

av grunneieres ufortjente gevinster gjennom 

hele 1900-tallet, ble «Community Infrastructure 

Levy» implementert i England og Wales i 2010. 

Bestemmelsene gir anledning for lokale myn-

digheter til å kreve en planavgift for oppføring 

av bygninger eller utvidelse av bruksareal i be-

stående bygninger, der bygningene er ment til 

opphold for mennesker, enten som bolig eller 

andre formål. Avgiften fastsettes av de lokale 

myndighetene etter en prosedyre som sikrer 

samråd med berørte aktører. Det er eier eller 

rettighetshaver til eiendommen som blir ansvar-

lig for innbetaling av avgiften. Inntekten fra av-

giften kan benyttes til utbygging av et vidt spek-

ter av sosial og/eller teknisk infrastruktur, som 

skoler, sykehus, veier, opparbeidelse av park-

områder mv. Det er en forutsetning for avgiften 

at en stor del av den tilfaller tiltak i det området 

utbyggingen vil finne sted, for å avhjelpe en 

eventuell belastning for området.54,55 

dette systemet på vesentlig punkter. Avgiften angir et gene-
relt bidrag pr. m2 for all utbygging som omfattes av avgiften 
i kommunen. Det er ingen forutsetning at det foreligger rek-
kefølgebestemmelser eller annen tilknytning til konkrete 
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Som Booth (2012, ss. 84-85) påpeker har der-

med land value capture i Storbritannia skiftet fra 

et forsøk på generell skattlegging av «ufortjent» 

verdistigning på eiendom til forhandlede avtaler 

om konkrete bidrag til bestemt infrastruktur. 

Overgangen til fremforhandlede avtaler om 

infrastrukturbidrag innebærer imidlertid ikke at 

arbeidet med å innhente private bidrag til finan-

siering av infrastrukturinvesteringer er skrinlagt. 

Tvert imot legger Storbritannias nasjonale infra-

strukturplan fra 2014 opp til privat finansiering 

av 65,6 prosent, i tillegg til delvis privat finansie-

ring av 13,8 prosent, av de samlede infrastruk-

turinvesteringene for perioden 2014-2021 (HM 

Treasury, 2014, s. 104). 

Basert på case-studien av LVC-modeller i Stor-

britannia, samt India og Latin-Amerika, opp-

summerer Walters med følgende observasjo-

ner: 

 Skattlegging av prisvekst som følge av 

infrastrukturutvikling kan bidra til finansie-

ring av ny infrastruktur, men modeller som 

søker å gjeninnhente kostnader ved konk-

rete prosjekter har vært mer vellykket enn 

«rettferdighetsfundert» skattlegging. 

 Støtte i (lokal)befolkningen er essensielt, 

noe som lettere kan oppnås dersom skatten 

er knyttet til konkrete prosjekter innbyg-

gerne ser et reelt behov for. 

 Politikere må våge å fronte, implementere 

og iverksette skattleggingen. 

 Implementering krever institusjonell tilrette-

legging, herunder: god skattelovgivning og 

juridisk handlingsrom for lokale myndighe-

ter. 

 Juridiske og politiske hensyn innebærer at 

myndighetene som regel må vente med 

gjeninnhenting av kostnader til etter inves-

teringen er gjort. 

En viktig observasjon Walters (2013) gjør er at 

innbyggernes støtte til LVC-instrumentet lettere 

kan oppnås dersom instrumentet er knyttet til 

konkrete investeringsprosjekter. Medda og 

                                                      
planer. Videre er det ikke et krav om at behovet for infra-
strukturutbyggingen skal ha en direkte sammenheng med 

Medewska (2011) trekker fram to konkrete in-

vesteringsprosjekter i Europa som har utnyttet 

LVC-instrumenter for å sikre finansiering av in-

vesteringene: 

 København: Utbygging av t-banen i Køben-

havn ut til Ørestad i perioden 2002-2007 

hadde en samlet investeringskostnad på 

1,6 milliarder euro. Nye banestrekninger 

økte verdien på omkringliggende landarea-

ler i offentlig eie, og salg og utvikling på 

disse tomtene genererte en inntekt på 623 

millioner euro. Videre ble eiendomsskatt, di-

rekte private bidrag og driftsoverskudd på 

strekningen brukt til å betale for investe-

ringen. 

 Milano: I Milano ble alle eiendommer innen-

for en radius av 500 meter rundt metrostas-

joner pålagt en forbedringsavgift i perioden 

1972-2002. Avgiften genererte betydelige 

inntekter, men ble i 2002 erstattet av skatt 

på salg av eiendom.  

Huxley (2009) trekker fram flere eksempler på 

investeringsprosjekter i europeiske byer der 

LVC-instrumenter har vært tatt i bruk: 

 London: Ved utbyggingen av Emirates fot-

ballstadion, samt transformasjon av gamle 

Highbury fotballstadion, måtte både Arse-

nal fotballklubb og utbyggerne betale for ut-

byggingstillatelse. Betaling tok form ved di-

rekte betalinger til myndighetene og ved bi-

drag i lokalsamfunnet. Disse bidragene om-

fattet bygging av en større avfalls- og gjen-

vinningsstasjon, teknisk infrastruktur, byg-

ging av sosialboliger, barnehager og helse-

stasjoner. 

 Barcelona: I 2001 omregulerte bystyret i 

Barcelona et større område sørøst i byen 

fra industriområde til et område for tjenes-

teytende næring og boligformål. Dette åp-

net for høyproduktive næringer og høy be-

folkningstetthet, noe som økte verdien av 

landarealene dramatisk. Bystyret vedtok to 

tiltak for å gjenvinne noe av denne verdien: 

utbyggingen. Denne vil da også ramme utbygger i områder 
der infrastrukturen allerede er etablert. 
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For det første tilfalt 30 pst. av de ferdig ut-

viklede landarealene (eller tilsvarende beta-

ling) bystyret, og for det andre ble utbyg-

gere pålagt en utviklingsavgift på €80/m2. 

Alle midler ble overført til et offentlig selskap 

for reinvestering i distriktet, og landarealer 

som tilfalt myndighetene ble brukt til sosial-

boliger, forskningsbasert infrastruktur og 

grøntarealer. 

 Berlin: Da planmyndighetene i Berlin åpnet 

for å utvikling av «Mercedes-Benz-arena» 

(tidligere O2-arena) steg prisene på de ak-

tuelle landarealene. Byen forpliktet seg 

samtidig til å bidra til å dekke deler av kost-

nadene knyttet til infrastruktur, noe som re-

sulterte i ytterligere økning i prosjektets 

verdi. Utviklerne ble til gjengjeld avkrevd 

flere bidrag til investeringer i nærliggende 

infrastruktur. Bidragene omfattet avgifter 

som dekket planleggingskostnader, tilfør-

selsveier og gangveier til metro- og jernba-

nestasjoner. I tillegg måtte utvikler kjøpe 

nærliggende tomtearealer som siden ble ut-

viklet til offentlig parkområde. 

 Hamburg: Bestemmelsen om re-utviklingen 

av de gamle havnekvartalene i Hamburg til 

bysentrum med boliger, hoteller, kontorer, 

butikker og parker, resulterte i økt verdi på 

landarealene i området. Salg av offentlig ei-

endom til utviklere og investorer betalte for 

infrastrukturen i området. 

Med unntak av eksempelet med forbedringsav-

gifter i Milano, er alle disse eksemplene illustre-

rende for Booths merknad over, om hvordan ge-

nerell skattlegging av verdistigning som følge av 

investeringer i infrastruktur har blitt erstattet av 

konkrete fremforhandlede private bidrag til of-

fentlige investeringer. 

Polen er ett av få OECD-medlemsland der for-

bedringsavgifter brukes som et generelt verktøy 

for å gjeninnhente verdistigning som følge av 

                                                      
56 Hvis vi som et regneeksempel antar at verdien av eien-
dommen før reguleringen var 200.000, og 1.000.000 etter 
reguleringen, ville skattegrunnlaget blitt 1.000.000 − 1,5×
200.000 = 700.000 , og avgiften 0,4×200.000 + 0,6×
(700.000 − 200.000) = 380.000, dvs. 47,5 pst. av verdistig-
ningen i dette eksempelet. 

planleggingsvedtak (OECD, 2011, s. 185). I 

1997 ble lokale styringsmakter gitt hjemmel til å 

pålegge en forbedringsavgift på inntil 50 pst. av 

investeringskostnadene. Et flertall av kommu-

nene i Polen har tatt i bruk denne muligheten. 

Innsamling av avgiften har imidlertid vist seg å 

være administrativt krevende, og i mange tilfel-

ler har administrasjonskostnadene vært høyere 

enn inntektene fra avgiftene. Dette skyldes del-

vis tekniske utfordringer med beregning av ver-

distigning på eiendommene, noe som må ses i 

sammenheng med at privat eiendomsrett og det 

frie boligmarkedet er nokså ferskt i Polen 

(OECD, 2011, s. 186). Dette har resultert i 

mange rettsaker som bestrider takstmennenes 

beslutning. Som følge av at avgiften kun kan 

innhentes ved salg av eiendom, og senest in-

nen fem år etter vedtaket ble fattet, har det sam-

tidig vært lett å omgå avgiften. OECD anbefaler 

en overgang til mer tradisjonell eiendomsbe-

skatning, kombinert med utviklingsavgifter, salg 

av «air rights» og økt fokus på offentlig-privat 

samarbeid (OECD, 2011). 

I Danmark har man også benyttet lignende for-

bedringsavgifter. I perioden 1970-2004 måtte 

man i Danmark betale en «frigørelsesafgift» for 

eiendom som etter politiske vedtak ble omgjort 

fra landbruksareal til byareal. Differansen mel-

lom verdivurdering etter vedtaket og 150 pst. av 

verdivurderingen før vedtaket utgjorde skatte-

grunnlaget. Skattesatsen for de første 200.000 

var 40 pst. og 60 pst. for det resterende.56 

7.2.2 USA, Canada og Australia 

Bruken av LVC-instrumenter i USA er utbredt. 

Mathur og Smith (2012) kartlegger bruken av 

LVC i finansieringen av transportorienterte in-

vesteringsprosjekter i USA, og går i dybden på 

14 prosjekter i ni stater. De identifiserer fem ho-

vedgrupper av modeller som har vært benyt-

tet:57 

 Utviklingsavgifter 

57 I tillegg trekker studien fram beskatning av tomtearealer 
som et ofte omtalt LVC-instrument, men som ikke er brukt i 
casene studert. Tomtebeskatning er kun brukt i noen byer i 
Pennsylvania (Mathur & Smith, 2012, s. 11), til forskjell fra 
beskatning av eiendom – som er brukt i utstrakt grad i alle 
stater. 
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 Skatteøkningsfinansiering («TIF») 

 Særskilte skatter 

 Offentlig-privat samarbeid 

 «Air-rights» 

Minst fire av prosjektene har fått finansiering fra 

instrumenter innenfor hver av disse fem grup-

pene (noen prosjekter har benyttet flere instru-

menter). Basert på erfaringen fra disse prosjek-

tene gis en vurdering av utfordringer og gevins-

ter knyttet til hver enkelt modell for LVC-finan-

siering. Oppsummert viser evalueringen at: 

 Finansiering gjennom opprettelsen av skat-

tedistrikter (TIF) og særskilte skatter ser ut 

til å gi størst finansieringsbidrag. 

 Ulike modeller for LVC lar seg fint kombi-

nere. 

 Skatteøkningsfinansiering («TIF») fordrer 

betydelig institusjonell tilrettelegging og 

støtte i befolkningen. 

 Utviklingsavgifter er hyppig brukt, men sjel-

den knyttet til transportprosjekter (kun et få-

tall av statene tillater å pålegge transportin-

vesteringer slike avgifter). 

 Utviklingsavgifter og særskilte skatter må 

være nøye utformet for å hindre skjev og 

urettferdig skattlegging. 

 Offentlig-privat samarbeid fordrer en bære-

kraftig utvikling i boligmarkedet, institusjo-

nell tilrettelegging og tydelige politiske ret-

ningslinjer. 

Etableringen av såkalte TIF-distrikter er svært 

vanlig i USA, og er et tillatt finansieringsinstru-

ment i alle stater utenom Arizona (Mathur & 

Smith, 2012, s. 4). Det er imidlertid knyttet flere 

problematiske forhold til den utstrakte bruken av 

instrumentet. Kritikere peker på hvordan mang-

elen på transparens og ansvarliggjøring har re-

sultert i samfunnsmessige feilprioriteringer og 

berikelse av velstående innbyggere på samfun-

nets bekostning (Kerth & Baxandall, 2011). 

Dette er delvis et resultat av vage formuleringer 

                                                      
58  For eksempel ble et helt nytt utviklingsområde i Fort 
Worth, Texas betegnet som «slitt» fordi det rant en bekk og 
lå en innsjø på eiendommen (Kerth & Baxandall, 2011, ss. 
1-2). 

i lovgivningen som regulerer kriterier for TIF-dis-

trikter. Instrumentet er ment å finansiere opp-

graderinger av «slitte» eller «sjenerende» by-

områder, men tolkningen av «slitt» er ofte svært 

liberal. 58  Samtidig kan en oppstykket admini-

strativ inndeling av byer skape insentiver til opp-

rettelse av TIF-distrikter av helt andre årsaker. 

For eksempel tilfaller en stor andel av tradisjo-

nell eiendomsskatt det tilhørende skoledistrik-

tet, mens alle skatteinntekter av verdistigningen 

tilfaller TIF-administrasjonen – kontrollert av 

kommunen. Ved å opprette et TIF-distrikt kan 

dermed kommunen ta en større andel av verdi-

stigning som uansett ville inntruffet i et distrikt – 

uavhengig av nyinvesteringer, på bekostning av 

skolebudsjettene (Dye & Merriman, 2006). I Ca-

lifornia ble en slik praksis så utbredt at flere sko-

ler valgte å gå til rettsak mot kommunen på 

grunn av tapte skatteinntekter (Kerth & 

Baxandall, 2011, s. 4).59 

Særskilte skatter, som trekkes framt blant LVC-

instrumentene identifisert av Mathur og Smith 

(2012), er i bunn og grunn det samme som for-

bedringsavgiftene omtalt over (Suzuki et al., 

2015, s. 55). I USA brukes imidlertid betegnel-

sen «special assessment» om dette instrumen-

tet, med hensikt å trekke oppmerksomheten 

mot brukergebyr for de forbedrede tjenester ei-

endommene nyter godt av – og vekk fra «skatt» 

og «avgift» (National Association of Home 

Builders, 2014). På samme måte som med 

skatteøkningsfinansiering, er det vanlig å opp-

rette egne distrikter som definerer hvem som 

nyter godt av infrastrukturen og som skal betale 

for den, med egne administrasjoner ansvarlig 

for investeringsprosjektene, eventuell drift og 

innkreving. 

Opprettelsen av slike distrikter bidro for eksem-

pel til å dekke halvparten ($25,7 millioner) av in-

vesteringene i «South Lake Union Line» - en ny 

trikketrasé i Seattle. Myndighetene finansierte i 

første omgang utbygging med hjelp av låneopp-

tak, med nedbetalte lånet gjennom innkreving 

59 I California og Minnesota justeres riktignok den opprinne-
lige verdivurderingen av eiendommene med konsumprisin-
deksen, for å fange opp generell prisvekst som ikke kan til-
skrives oppgraderinger i distriktet (Weber & Goddeeris, 
2007, s. 61). 
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av avgifter fra berørte grunneiere. Beregningen 

av avgiften tok utgangspunkt i eiendommenes 

opprinnelige bruk (leilighet, hotell, butikk, næ-

ring osv.) og avstand fra trikkelinjen. 

Canada var tidlig ute med å ta i bruk instrumen-

ter for å LVC-finansiere offentlige infrastruktur-

investeringer. Under utbyggingen av Canadian 

Pacific Railway på slutten av 1800-tallet, ble det 

solgt utviklingsrettigheter i en om lag 80 km bred 

korridor langs hele jernbanestrekningen, noe 

som var med å finansiere utbyggingen 

(Metrolinx, 2013). Også opprettelse av TIF-dis-

trikter er brukt i Canada, for eksempel i forbin-

delse med revitaliseringsplanen for Rivers Dist-

rict i Calgary, Alberta. Avgiften går under navnet 

«The Community Revitalization Levy», og inne-

bærer at alle skatteinntekter av verdistigning på 

eiendom i distriktet 20 år fram i tid vil tilfalle et 

offentlig selskap ansvarlig for investeringene i 

distriktet (The City of Calgary, 2007).60 

I Australia fulgte man i britenes fotspor med for-

søk på implementering av en forbedringsavgift 

(Peterson, 2009, ss. 39-40). På starten av 

1970-tallet innførte man en skatt på 30 pst. av 

verdistigning på eiendom som følge av offent-

lige reguleringsbestemmelser. Alt overskudd fra 

innsamling av avgiften skulle gå til finansiering 

av investeringer i infrastruktur, med vektlegging 

av vann og kloakk. Administrasjonskostnader 

utgjorde i gjennomsnitt moderate 10 pst. av 

skatteinntektene, trolig som følge av at rutiner 

for beregning av eiendoms markedsverdi alle-

rede var etablert gjennom den ordinære eien-

domsbeskatningen. Skatten var upopulær blant 

befolkningen, og systemet ble skrinlagt før det 

var gått fem år. Dette skyldtes delvis tiltakende 

boligprisvekst fordi eiendomsbesittere utsatte 

salg i påvente av politisk skifte. Doherty (2004) 

peker imidlertid på at skrinlegging av skatten 

ikke resulterte i et tilsvarende prisfall, og stiller 

spørsmål ved beslutningen om å gå vekk fra det 

som må betraktes som et vellykket LVC-instru-

ment. 

                                                      
60 Skattebyrden for innbyggerne blir imidlertid uendret (The 
City of Calgary, 2007, s. 73), så finansieringsplanen inne-
bærer således ingen toppskatt. 

7.2.3 Asia og utviklingsland 

Det finnes flere gode eksempler på bruk av 

LVC-instrumenter i Asia og i utviklingsland. Su-

zuki (2015, ss. 71-96) peker på kollektivtrafik-

ken i Hong Kong som en unik suksesshistorie 

om LVC-finansiering innen transportsektoren. 

Kombinasjonen av svært høy befolkningstetthet 

og landarealer i offentlig eie har skapt et perfekt 

utgangspunkt for ulike former for offentlig-privat 

samarbeid. Sammen med et solid og nøye gjen-

nomtenkt lovverk har dette resultert i at Hong 

Kong er ett av få steder i verden med et offentlig 

transporttilbud som går med betydelig over-

skudd. I kjernen av suksessen ligger forret-

ningsmodellen «Rail Plus Property» - altså 

«jernbane pluss eiendom». Gjennom langsiktig 

utleie av arealer over, under og omkring kollek-

tivårene med tilhørende rettigheter til eiendoms-

utvikling, har transportselskapet sikret inntekter 

til investeringer, drift og vedlikehold. Sammen 

med et svært godt passasjergrunnlag har dette 

resultert i et av verdens mest anerkjente kollek-

tivtransporttilbud. 

Transporttilbudet i Tokyo består av flere offent-

lige, private og delvis private transportlinjer, og 

også her er det tradisjon for utstrakt bruk av 

LVC-instrumenter til å finansiere investeringer, 

drift og vedlikehold. I Tokyo har man hatt suk-

sess med omlegging av landarealer («land re-

adjustments») (Suzuki, 2015, ss. 97-128). Som 

Medda og Modelewska (2011, s. 17) skriver, 

kan dette betraktes som en form for offentlig-

privat samarbeid, men der private utbyggere 

samarbeider med en allianse av grunneiere. 

Tokyo Corporation organiserte grunneierne be-

rørt av jernbaneutbyggingen i et kooperativ som 

slo sammen alle grunneiernes landarealer uten 

noen overføring av eierrettigheter. Etter utbyg-

ging av jernbanen fikk grunneierne tilbake land-

arealer som var mindre i størrelse, men langt 

mer verdifulle. Overskuddsarealene gikk til 

Tokyo Corporation som solgte og utviklet bolig- 

og forretningseiendom på tomtene. Dette ga 
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både direkte inntekter, samt indirekte inntekter i 

form av høyere passasjergrunnlag. 

Walters (2013) viser til erfaringer med LVC i 

flere utviklingsland i sin case-studie, og trekker 

fram de latinamerikanske landene som ledende 

innen bruken av LVC-instrumenter. Forbed-

ringsavgifter har blitt tatt i bruk i både Brasil, Ar-

gentina og ikke minst i Colombia. I løpet av de 

siste 50 årene har forbedringsavgifter bidratt til 

betydelige inntekter i flere Colombianske byer, 

deriblant Bogotá, Cali og Medellin. Lovgiv-

ningen krever at avgiften skal beregnes av ver-

distigningen som følge av infrastrukturinveste-

ringene, og at skatteinntektene utelukkende 

skal brukes til å finansiere de samme investe-

ringene (Walters, 2013, s. 8). I 1997 ble det inn-

ført en nasjonal lov som pålegger lokale sty-

ringsmakter å utarbeide en plan som definerer 

framtidige infrastrukturinvesteringer, og der fi-

nansieringen skal skje gjennom «Participación 

en plusvalías» («deltakelse i verdistigning»). 

Loven pålegger myndighetene å kreve inn 30-

50 pst. av verdistigningen grunneiere opplever. 

Innkrevingen har imidlertid vist seg å være kre-

vende i praksis grunnet juridiske utfordringer, 

samtidig som grunneiere lar være å selge for å 

unngå skatten – noe som reduserer tilbudet av 

landarealer. 

7.2.4 Oppsummering 

Det har vært anerkjent i århundrer at den verdi-

stigningen grunneiere nyter godt av som følge 

av offentlige investeringer, politiske vedtak, lov-

endringer og generell samfunnsutvikling er ge-

vinster som bør tilfalle samfunnet. Ulike instru-

menter for å sikre private bidrag til infrastruktur-

utvikling har i lang tid vært tatt i bruk i store deler 

av verden. Instrumentene omfatter på den ene 

siden eiendoms- og tomtebeskatning, samt 

toppskatt på eiendom innenfor definerte distrik-

ter. Dette er skattebaserte instrumenter rettet 

mot tomte- og eiendomsbesittere. På den andre 

siden finnes utviklingsbaserte instrumenter som 

i større grad er rettet mot eiendomsutviklere og 

utbyggere. 

Erfaringen med LVC-instrumenter varierer både 

med region og type instrument. Dette må blant 

annet ses i sammenheng med ulike politiske og 

juridiske utgangspunkt. Erfaringene fra utvik-

lingsland synes å være noe bedre enn i indust-

rialiserte land.  

Implementering og innkreving av generelle for-

bedringsavgifter har vist seg å være tidkre-

vende og vanskelig i mange sammenhenger. 

Juridiske, politiske og administrative utford-

ringer har ofte vært til hinder for effektiv imple-

mentering. Dette har på den ene siden resultert 

i vekslende lovgiving og skrinlegging av model-

ler, og på den andre siden gjort innsamling av 

avgiftene ressurskrevende. 

Avgifter som inntreffer innenfor definerte og av-

grensede skattedistrikter har derimot vært mer 

vellykkede. For eksempel er bruken av skatte-

økningsfinansiering («TIF») utstrakt i USA. Er-

faringen herfra viser imidlertid at en klar og ty-

delig lovgivning er viktig for å unngå at instru-

mentene misbrukes av lokale myndigheter. 

Videre ser det ut til å være lettere å ta i bruk 

LVC-instrumenter for å finansiere konkrete in-

vesteringsprosjekter, snarere enn en generell 

skattelovgivning. Ofte er disse instrumentene 

utviklingsbaserte, og i nyere tid har ulike former 

for offentlig-privat samarbeid sikret viktige bi-

drag til investeringer i infrastruktur.
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8. Infrastrukturbidrag og boligmarkedet 

Oslo har opplevd kraftig boligprisvekst mer eller 

mindre hvert år etter bankkrisen i 1992. I løpet 

av perioden 2003-2015 vokste de nominelle pri-

sene i hovedstaden med hele 130 prosent, sva-

rende til en årlig vekst på i gjennomsnitt 7 pro-

sent. 61  Til sammenligning vokste konsumpri-

sene med 24 prosent over samme periode. Det 

innebærer en årlig realboligprisvekst på i gjen-

nomsnitt 5,4 prosent.62 

Boligprisveksten har vært jevnt over høy i alle 

bydeler.63 Høy-

est vekst i pe-

rioden 

2005-

2015 fin-

ner vi i by-

del Sa-

gene 

med 

145 

prosent. 

Lavest 

vekst finner vi 

Stovner, men 

selv der har bolig-

prisene vokst med 109 

prosent over perioden. 

Gjennom 2016 har boligprisveks-

ten tiltatt, og i skrivende stund (ok-

tober 2016) er vi vitne til en tolvmåne-

dersvekst, altså vekst fra oktober 2015 til ok-

tober 2016, på svimlende 21,7 prosent. 

Den formidable veksten har fått mange til 

å reise spørsmål om bobletendenser i 

boligmarkedet.  

                                                      
61 Kilde: Eiendomsmeglernes boligprisindeks (Eiendom 
Norge og Eiendomsverdi) 
62 Kilde: SSBs Konsumprisindeks. 
63 Data til figur er hentet fra Eiendom Norges boligprissta-
tistikk. Kart er laget av Samfunnsøkonomisk analyse. 
64 Det er viktig å påpeke at dette ikke utelukker at boligpris-
veksten er drevet av ubalanse i de fundamentale størrel-
sene som forklarer prisveksten. Et kraftig fall i boligprisene 

En boligboble er karakterisert ved at prisveks-

ten ikke lar seg forklare ved såkalte fundamen-

tale forhold, men ene og alene drives av forvent-

ninger om framtidig prisvekst. 

Samfunnsøkonomisk analyses modeller for bo-

ligmarkedet klarer imidlertid å forklare mye av 

den høye veksten med fundamentale forkla-

ringsfaktorer.64 En lang periode med høy inn-

tektsvekst og et tilsynelatende vedvarende lavt 

rentenivå har gjort det svært enkelt å lånefinan-

siere boligkjøp.65 

Samtidig 

har det i 

hoved-

staden 

byg-

get 

seg 

opp et 

underdekt 

behov over 

lengre tid. I dag er vi vitne 

til en situasjon der boliger for 

salg i rives vekk fra markedet i 

imponerende hastighet 

(Dreyer, 2016). 

Nyboligstatistikken ECON Nye 

boliger viste i oktober 2016 at det 

kun lå ute tre ferdigstilte boenhe-

ter i nye boligprosjekter i Oslo, og 

kun 59 der byggearbeidene var 

igangsatt. Totalt, inkludert de pro-

sjektene der byggearbeidene 

ikke er igangsatt, lå det per 

midten av oktober 2016 ute 

for salg i underkant av 

er fullt ut forklarbart innenfor rammeverket av modellen der-
som dette eksempelvis skyldes inntektsfall eller økte bolig-
lånsrenter. 
65 Veksten i 2016 ligger riktignok an til å bli en god del høy-
ere enn hva vår modell predikerer. 

Figur 8.1: Samlet boligprisvekst 

Oslo for perioden 2005-2015.  
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450 boenheter i nye boligprosjekter. Det er den 

laveste beholdningen av usolgte boliger i sta-

tistikkens historie, jf. Figur 8.2. 

Figur 8.2: Usolgte boliger i nye boligprosjek-

ter. Status medio oktober 2016. Oktober 

hvert år markert med oransje. 

 

Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse 

 

I Oslo er det knapphet på ferdig regulerte og 

markedsmessig realiserbare boligtomter, noe 

som er en naturlig konsekvens av at mange 

mennesker ønsker å bo innenfor et gitt geogra-

fisk avgrenset område. 

Knapphet på realiserbare tomtearealer er nært 

knyttet til infrastrukturutvikling gjennom rekke-

følgebestemmelser som krever etablering av 

visse typer infrastruktur før boligbygging kan 

finne sted. Gjennom denne kanalen vil kommu-

nens finansielle handlingsrom legge begrens-

ninger på utbyggingstakten i boligmarkedet i 

Oslo. Modeller som kan sikre økte private bi-

drag til infrastrukturutvikling kan således være 

et viktig verktøy for å sikre ønsket boligforsy-

ning, gjennom raskere realisering av investe-

ringer i infrastruktur. 

8.1 Boligmarkedets virkemåte 

For å forstå prisutviklingen i boligmarkedet i 

Oslo, må vi se til faktorer som virker inn på til-

buds- og etterspørselssiden av markedet og 

samspillet mellom disse. 66 I økonomisk teori er 

                                                      
66  En grundig framstilling er gitt i for eksempel Rødseth 
(1987) og NOU 2002:2. 
67 Merk at vi her antar at boliger er et homogent gode. I vir-
keligheten vil det naturligvis være mange priser på boliger, 

det vanlig å legge til grunn at faktorer som på-

virker etterspørselssiden av boligmarkedet, her-

under husholdningenes disponible inntekt og 

rentekostnader, er bestemmende for prisutvik-

lingen på kort sikt. 

Teoretisk kan vi derfor noe forenklet illustrere 

boligmarkedet gjennom et tradisjonelt markeds-

kryss, der etterspørselen er avtakende i prisen, 

men der tilbudet på kort sikt antas å være per-

fekt inelastisk. Likevektsprisen på boliger er da 

på kort sikt bestemt ene og alene av etterspør-

selen i markedet, som vist i Figur 8.3.67 

Figur 8.3: Tilbud og etterspørsel i boligmar-

kedet på kort sikt 

 

Figur 8.4: Tilbud og etterspørsel i boligmar-

kedet på lang sikt 

 

utfra hvilke kvaliteter boligen kan tilby. Det er imidlertid ing-
enting i veien for å tolke pris som pris per kvadratmeter for 
å ta høyde for noe av heterogeniteten knyttet til boligstør-
relse. 
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På mellomlang til lang sikt vil imidlertid boligut-

viklere tilpasse produksjonen til det nye prisni-

vået, slik at man oppnår balanse mellom tilbud 

av og etterspørsel etter boliger. Ser vi for oss en 

rekke slike tilpasninger eller skift i tilbudet, vil 

det uttegne seg en langsiktig tilbudskurve som 

en voksende funksjon av prisen. Likevektspri-

sen er da bestemt av den prisen som klarerer 

markedet, altså der tilbuds- og etterspørselskur-

ven krysser. 

I Figur 8.5 har vi forsøkt å gi et konseptuelt, 

overordnet bilde av de mekanismer som i sam-

spill bestemmer boligmarkedets virkemåte. 

Hver husholdnings boligetterspørsel er bestemt 

av den reelle bokostnaden68, gitt av boligpris, 

rente etter skatt og forventninger om fremtidig 

prisutvikling, relativt til husholdningens dispo-

nible inntekt. Befolkningsvekst vil øke antall 

husholdninger og dermed samlet disponibel 

inntekt hos husholdningene, og derigjennom bi-

dra til økt boligetterspørselen, for en gitt bokost-

nad.  

Tilbudet av boliger er på sin side bestemt av 

markedsprisen på nye boliger og bygge- og 

tomtekostnader. Forventninger om boligpris-

vekst spiller også inn på tilbudssiden av bolig-

markedet, da utbyggere kan spekulere i opti-

malt tidspunkt for salgsstart og ferdigstillelse. I 

tillegg til disse faktorene vil også tilgang på kre-

ditt spille inn på både tilbuds- og etterspørsels-

siden. Dette skyldes at både boligkjøpere og ut-

byggere kan oppleve kredittrasjonering, noe 

som kan gi opphav til kredittspiraler69. 

8.2 Investeringer i infrastruktur 
påvirker boligmarkedet 

Som vi har vært inne på tidligere i utredningen, 

vil investeringer i ny infrastruktur kunne ha stor 

betydning for verdien på nærliggende tomteare-

aler. Nye veier, utvidelse av kollektivtilbud, 

etablering av park- og rekreasjonsområder og 

utbedring av infrastruktur for vann og avløp er 

                                                      
68 Med bokostnad menes prisen på boligtjenester. Boligtje-
nester kan konsumeres enten ved å leie eller å eie. 
69 Tilgangen på kreditt bestemmes av markedsverdien av 
panteobjekter. Dermed vil boligeieres tilgang på kreditt øke 

eksempler på offentlige investeringer som bi-

drar til å løfte et områdes attraktivitet. Dette gjør 

at flere innbyggere og bedrifter ønsker å lokali-

sere seg i området, noe som resulterer i økt 

prisvekst på tomtearealer. Denne gevinsten er 

ikke knyttet til grunneierens egeninnsats på 

tomten, men er en direkte følge av offentlige 

vedtak og beslutninger. 

En viktig studie som belyser effekten av inves-

teringer i kollektivtrafikk for eiendomsmarkedet 

er Smith og Gihring (2006). Studien går gjen-

nom og kommenterer 76 referanser knyttet til fi-

nansiering av kollektivtrafikk, potensiale for 

gjeninnhenting av investeringskostnader, effek-

ter for eiendomsmarkedet og lærdommer fra ut-

viklingsland. 

Studien konkluderer med at det etter 25 år med 

empirisk forskning på sammenhengen mellom 

investeringer i kollektivtransport og eiendoms-

verdier er på tide å ta skrittet fra hypotesetesting 

til utstrakt bruk av value capture-instrumenter. 

At eiendomsprisene stiger som følge av inves-

teringene er i høyeste grad veldokumentert. De 

etterlyser flere studier konsentrert rundt størrel-

sen og omfanget av effektene, og hvordan in-

strumenter som tilbakefører disse verdiene til 

samfunnet kan utformes og implementeres. 

RICS Policy Unit (2002) trekkes fram som et vik-

tig arbeid i denne retning. Studien inneholder en 

gjennomgang av 150 referanser knyttet til tema-

ene land value capture og kollektivtransport, og 

forsøker å sammenstille resultater som viser 

infrastrukturinvesteringers betydning for bolig-

prisvekst. Som følge av at tilgangen til og kvali-

teten på data om eiendomsmarkedet er best i 

USA og Canada, omhandler majoriteten av den 

empiriske litteraturen nettopp disse landene. 

Av de 150 referansene er 18 nøkkelreferanser 

valgt ut og studert i detalj. Resultatene viser at 

effekten av investeringer i infrastruktur på for-

når boligprisene stiger, noe som kan bidra til at boligprisene 
stiger ytterligere. 
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ventet prisvekst på både bolig- og forretningsei-

endom er positiv. Størrelsen på effektene er 

imidlertid svært varierende, og i USA og Ca-

nada spriker resultatene fra marginal effekt til 

over 100 pst. prisvekst. Resultatene fra Storbri-

tannia er kvalitativt sett like – særlig for bolig-

markedet, men her har det vært viet liten opp-

merksomhet til selve tallfestingen av effekten. 

Litteraturgjennomgangen til RICS Policy Unit 

undersøker også det geografiske omfanget av 

effekten på eiendomsmarkedet av infrastruktur-

investeringer. Avhengig av hvilken investering 

det er snakk om, kan effekten på boligeiendom 

strekke seg i en radius på inntil 1 000 meter fra 

infrastrukturen, og for forretningseiendom inntil 

400 meter. Studien peker imidlertid på at eien-

dom i umiddelbar nærhet til infrastrukturen kan 

oppleve verdifall. Dette må trolig ses i sammen-

heng med for eksempel støy. Det påpekes at lit-

teraturen i stor grad er konsentrert rundt urbane 

skinnegående kollektivtransport, og ikke buss – 

der effektene er mindre synlige. 

En begrensning som trekkes fram i studien fra 

RICS Policy Unit er en generell mangel på god 

prisstatistikk for eiendomsmarkedet av tilstrek-

kelig tidslengde. Her er det verdt å nevne at 

Norge ligger langt framme når det gjelder bolig-

prisstatistikk. Bankkrisen og boligprisfallet fram 

til 1992 resulterte i stor oppmerksomhet blant 

innbyggere og i media rettet mot boligpriser 

(Statistisk sentralbyrå, 2016). Det produseres i 

dag prisstatistikk av både SSB og eiendoms-

meglerbransjen, der begge tar utgangspunkt i 

omsetninger av boliger markedsført gjennom 

Finn.no. Utviklingen av Finn.no til nærmest et 

monopol for markedsføring av boliger, har gjort 

at man i dag kan innhente, bearbeide og publi-

sere data om boligomsetninger på en systema-

tisk og veldokumentert måte. 

At det i Norge og Oslo finnes god statistikk for 

boligmarkedet, med grunnlagsdata som gir in-

formasjon om pris, størrelse, salgsdato og geo-

grafisk beliggenhet, åpner for at det kan gjen-

nomføres analyser av betydningen av vedtak 

om investeringer i infrastruktur for boligprisen i 

Figur 8.5: Boligmarkedets virkemåte 
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nærliggende områder. Samtidig kan det gjen-

nomføres analyser som beregner betydningen 

av vedtak om omregulering av tomtearealers 

bruksformål. 

8.3 Virkninger av LVC-instru-
menter 

Til tross for varierende omfang, både målt i geo-

grafisk utspredning og ved størrelsen på effek-

ten, er de empiriske resultatene kvalitativt enty-

dige. Det er veldokumentert at investeringer i 

infrastruktur, i det minste kollektivtransport, har 

en positiv effekt på eiendomspriser. Med ut-

gangspunkt i en rettferdighetsargumentasjon vil 

mange mene at dette er verdier som bør føres 

tilbake til samfunnet, og som kan bidra til å fi-

nansiere nye investeringer i samme område, el-

ler til å finansiere nettopp de investeringene 

som ga opphav til verdistigningen. 

I kapittel 7.1.1 ga vi en oversikt over modeller 

eller instrumenter som kan muliggjøre en slik til-

bakeføring av verdier, altså metoder for land va-

lue capture (LVC). Der så vi at det eksisterer et 

vidt spenn av instrumenter. De internasjonale 

erfaringene viste at valg av instrument av-

henger av investeringens art og institusjonelle 

forutsetninger i landet. 

Hvordan påvirkes så boligmarkedet av imple-

mentering av ulike LVC-instrumenter? Dette er 

et sammensatt spørsmål som avhenger av in-

strumentets utforming, politiske forankring og 

kredibilitet. 

I kapittel 7.1.1 gjorde vi flere kategoriseringer av 

LVC-instrumenter. Den første skilte mellom in-

strumentenes formål; Tilbakeføring av verdier 

fundert på en tanke om rettferdig fordeling eller 

gjeninnhenting av kostnader forbundet med in-

vesteringer i infrastruktur? Deretter fulgte vi inn-

delingen i Suzuki et al. (2015), der vi skilte mel-

lom skatte- og avgiftsbaserte modeller på den 

ene siden og utviklingsbaserte instrumenter på 

den andre siden.70 

                                                      
70 Som påpekt mener forfatterne at utbyggingsavgifter ikke 
hører hjemme blant instrumentene som omfavner av LVC-
paraplyen, men er et rent verktøy for kostnadsdekning. 

Når det gjelder instrumentenes betydning for 

boligmarkedet kan det være hensiktsmessig 

med en kategorisering som er mer spisset mot 

hvilke markedsaktører som treffes av instru-

mentet. Uten å være eksplisitte på den nøyak-

tige utformingen, skal vi ta utgangspunkt i og 

skille mellom følgende tre instrumenter: 

1. Formuesbeskatning av eiendom 

2. Inntektsbeskatning av eiendom 

3. Utviklingsbaserte avgifter 

Vi skal studere virkningen i boligmarkedet ved 

implementering av hvert av disse instrumen-

tene, der vi antar at instrumentene trer i kraft 

med umiddelbar virkning. I første omgang skal 

vi også anta at instrumentene er godt juridisk og 

politisk forankret, og at det ikke er knyttet tvil til 

instrumentets videre eksistens. 

8.3.1 Formuesbeskatning av eien-
dom 

Formuesbeskatning av eiendom omfatter ulike 

modeller for eiendoms- og/eller tomtebeskat-

ning. Det vil si at tradisjonell eiendomsbeskat-

ning, ordinær formuesbeskatning av eiendoms 

ligningsverdi og direkte skatt på tomtearealer 

(grunnrente) faller inn under denne kategorien, 

men også mer dedikerte LVC-instrumenter som 

«Tax-increment-financing» (TIF). Felles for 

disse instrumentene er at det er formuesverdien 

av å holde eiendomsobjektet som beskattes. 

Verdistigning på eiendom/tomtearealer vil na-

turligvis fanges opp av slike instrumenter, forut-

satt at formuesgrunnlaget som ligger til grunn 

for skatteberegningen oppdateres jevnlig. Skat-

tesatsene på formuesobjekter er imidlertid jevnt 

over lave, noe som begrenser modellens mulig-

heter til å «fange» betydelige deler av verdistig-

ningen. Modellene kan videre variere i hvilken 

grad de genererte skatteinntektene tilfaller stat 

eller kommune, og hvorvidt de øremerkes til in-

vesteringsformål i områdene de genereres fra. 
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La oss nå anta at ett eller flere instrumenter in-

nenfor denne kategorien implementeres med 

umiddelbar virkning. Vi kan konkretisere øvel-

sen ved å se for oss innføring av eiendomsskatt, 

der vi legger til grunn at skatten omfatter all ei-

endom, inkludert næringseiendom og ubebygde 

tomter. 

En direkte konsekvens av implementeringen vil 

være økt samlet formuesbeskatning av hus-

holdninger som eier boliger. Innenfor ramme-

verket av Figur 8.5 kan vi tolke dette som en øk-

ning av rente etter skatt. Økt rente etter skatt vil 

øke de reelle bokostnadene, og dermed redu-

sere boligetterspørselen. På kort sikt, der tilbu-

det av boliger er gitt, vil dette isolert sett føre til 

lavere boligpris, der boligprisene reduseres til-

svarende den neddiskonterte summen av fram-

tidig årlig innbetaling av eiendomsskatt.  

Det er fristende å tenke at tilbudssiden på lang 

sikt vil tilpasse seg den reduserte boligetter-

spørselen ved å redusere produksjonen av bo-

liger, slik at fallet i boligprisene dempes. Utfallet 

er imidlertid ikke så enkelt. Som følge av at ei-

endomsbeskatningen omfatter all eiendom – 

selv byggeklare tomter, vil også tomteprisen re-

duseres tilsvarende den neddiskonterte sum-

men av framtidig årlig innbetaling av eiendoms-

skatt. 

Hadde det her vært snakk om en ren tomtebe-

skatning, altså der verdien av selve eiendom-

men på tomten ikke var skatteobjekt, ville effek-

tene av eiendomsskatten vært begrenset til 

kortsiktseffekten. Tilbudet av tomter er gitt fra 

naturens side,71 og aktørenes bopreferanser er 

uendret. Det eneste som er endret er tomtepri-

sen, som faller tilsvarende neddiskontert sum 

av framtidige skatteforpliktelser. I et perfekt kon-

kurransemarked vil tomteeiere ta et umiddelbart 

tap som følge av prisfallet, men vil ikke kunne 

velte tapet over på andre markedsaktører. 

Eiendomsskatten vi har skissert her er imidlertid 

en skatt på både tomt og opparbeidelser på 

tomten, som bolig- eller næringsbygg. Skattleg-

ging av denne merverdien gjør at vi ikke får et 

                                                      
71 Nå vil riktignok beboelige tomtearealer også avhenge av 
kommunal regulering. 

like økonomisk elegant resultat som ved en ren 

tomtebeskatning. For å illustrere dette kan vi ta 

utgangspunkt i følgende enkle og stiliserte ek-

sempel: 

 

Anta at alle boliger er helt identiske, både med 

tanke på kvaliteter og pris. Likevektsprisen, 

altså den prisen som impliseres av tilbud lik et-

terspørsel i boligmarkedet, er 8 millioner kroner. 

Markedet er karakterisert ved fri konkurranse, 

symmetrisk informasjon og fravær av transak-

sjonskostnader. Utbyggers marginer er presset 

mot null, og produksjonskostnadene består av 

kjøp av tomt til en verdi av 5 millioner kroner, og 

byggekostnader tilsvarende 3 millioner kroner. 

Anta nå at det innføres en eiendomsskatt på 1 

promille av markedsprisen. Legger vi til grunn 

en årlig diskonteringsrate på 4 prosent, vil den 

nye verdien av eiendommen bli 7 800 000 kro-

ner. Verdien av tomten vil reduseres til 

4 875 000 kroner. Summen av byggekostnader 

og tomtekjøp vil da beløpe seg til 7 875 000 kro-

ner. Det innebærer at den prisen tilbyder må ha 

for å være villig til å selge boligen er høyere enn 

hva markedet er villige til å betale. Tilbudet av 

nye boliger må følgelig reduseres. 

Eksempelet viser altså at tilbudet av nye boliger 

vil reduseres. Størrelsen på reduksjonen vil av-

henge av tilbudselastisiteten, det vil si hvordan 

produksjonskostnadene endres relativt til pri-

sen. Det reduserte tilbudet vil dempe fallet i pri-

sene. Resultatet er illustrert kvalitativt i Figur 

8.6, der 𝑃0  indikerer pris før eiendomsskatten 

implementeres, 𝑃1 prisen på kort sikt og 𝑃2 pri-

sen etter at tilbudet har tilpasset seg. 
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Figur 8.6: Effekt av økt formuesbeskatning 

av eiendom 

 

 

8.3.2 Inntektsbeskatning av eien-
dom 

Med inntektsbeskatning av eiendom menes mo-

deller med hensikt å skattlegge verdistrømmer, 

framfor beholdninger. Denne kategorien av in-

strumenter omfatter et bredt spekter av instru-

menter, fra generell skattlegging av gevinster i 

forbindelse med konvertering av tomtearealer 

fra landbrukseiendom til bolig- og/eller nærings-

formål, til ulike varianter av forbedringsavgifter. 

Skattlegging av den implisitte leieverdien av ei-

endom, altså fordelen av å bo i egen bolig, hører 

også hjemme i denne kategorien.72  

Potensialet for innhenting av private bidrag til fi-

nansiering av infrastruktur ved hjelp av instru-

menter innenfor denne kategorien er i utgangs-

punktet stort, som følge av at skattesatsene ge-

nerelt er relativt høye. Men også her vil det være 

avgjørende i hvilken grad inntektene tilfaller 

kommunen, og videre om inntektene øremerkes 

investeringer i infrastruktur. 

Instrumentene i denne kategorien er også rettet 

mot eiendomsbesittere og grunneiere, på 

samme måte som formuesbeskatning av eien-

dom. En vesentlig forskjell skiller imidlertid de to 

                                                      
72 Denne fordelen var skattlagt i Norge fram til og med 2004. 
Nasjonalbudsjettet i 2009 beregnet skatteutgiften knyttet til 
at denne fordelen ikke beskattes til 58 milliarder kroner 
(Finansdepartementet, 2009). 
73 Skattlegging av fordelen av å bo i egen bolig er riktignok 
et unntak. Denne skatten retter seg mot fordelen av å bo, 

kategoriene: Mens eiendom kan skattlegges 

umiddelbart som formuesobjekt, vil inntektsbe-

skatning av eiendom avhenge av at boliginntek-

tene realiseres.73  

For å utdype betydningen av dette, la oss ta ut-

gangspunkt i et instrument som skattlegger ver-

distigning på eiendom innenfor berørte områder 

som følge av offentlige investeringsbeslut-

ninger. Vedtak om store investeringsprosjekter 

kan gi en kraftig boligprisvekst som inntreffer 

umiddelbart.74 Men selv om verdistigningen inn-

treffer umiddelbart, realiseres gevinsten først 

når eiendommen selges. 

Med mindre instrumentet er utformet på en slik 

måte at skatten påløper ved verdistigning, og 

ikke ved tidspunkt for realisering av gevinsten, 

vil innføringen av instrumentet svekke insenti-

vene til å selge – sammenlignet med en situa-

sjon der instrumentet ikke ble innført. Dersom 

det er snakk om eksisterende boligeiendom, vil 

imidlertid dette i utgangspunktet kun påvirke 

den enkeltes bostedspreferanser, og dermed 

hvem som bor i det aktuelle området. Så lenge 

instrumentet innebærer en engangsskatt, og 

ikke en årlig skatt på framtidig verdistigning, vil 

hele skattebyrden bæres av eksisterende bolig-

eiere i det berørte området. 

Dersom det derimot er snakk om eiendom som 

i utgangspunktet er ubebygd eller benyttes til 

næringsdrift, så vil en inntektsbeskatning av 

salgsgevinst på eiendommen kunne ha betyd-

ning for om boligbygging på eiendommen er 

lønnsomt eller ikke. Dersom grunneiers salgs-

inntekt på tomten etter skatt er lavere enn den 

neddiskonterte inntekten av at dagens bruk fort-

setter (for eksempel leieinntekter fra nærings-

drift), vil instrumentet således kunne hindre bo-

ligbygging. Men som følge av at instrumentet 

aldri vil pålegge en skatt høyere enn den initielle 

verdistigningen som følge av investeringsvedta-

ket, vil en slik effekt kun være mulig i områder 

der det heller ikke før investeringsbeslutningen 

altså boligens konsumegenskap, og ikke boligens egen-
skap som finansobjekt. 
74 Denne effekten er trolig enda større ved vedtak om kon-
vertering av landarealer, fra for eksempel landbruksarealer 
til boligarealer. 
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var økonomisk realiserbart å bygge boliger. 

Denne effekten er dermed lite relevant i storby-

områder med knapphet på ledige tomtearealer 

og høy boligprisvekst. 

Hvordan endres så dette resultatet dersom in-

strumentet innebærer en årlig skattlegging av 

framtidig verdistigning, framfor en engangs-

skatt? Det kan være flere grunner til at verdiøk-

ningen som følge av offentlige investeringer 

kommer over tid. Selv om det oppstår en gevinst 

umiddelbart etter at investeringsbeslutningen 

vedtas,75 er det grunn til å tro at det påløper en 

verdiøkning også når investeringen faktisk er 

gjennomført (RICS Policy Unit, 2002, s. 2). Gitt 

at verdiøkningen kommer over tid, vil det også 

være naturlig om skattleggingen skjer over tid. 

Men en skattlegging over tid vil innebære at det 

knyttes en heftelse på de berørte eiendom-

mene. På samme vis som i resonnementet i fo-

regående avsnitt, vil dette redusere boligprisen 

tilsvarende den neddiskonterte framtidige skat-

tebyrden som følger med eiendommen. 

8.3.3 Utviklingsbaserte avgifter 

Utviklingsbaserte avgifter skiller seg fra de to 

overnevnte kategoriene ved at det her er snakk 

om verktøy rettet mot utbyggere og utviklere. 

Denne kategorien omfatter instrumenter som 

skatt- eller avgiftsbelegger selve utviklingspro-

sessen, og ikke eksisterende eiendom. Utbyg-

gingsavtaler og -avgifter og ulike former for of-

fentlig privat samarbeid hører til denne katego-

rien. 

Instrumentene innad i denne kategorien varie-

rer på et fundamentalt område. Mens instru-

menter som bygger på offentlig privat samar-

beid kan ligge helt i kjernen av LVC-metodolo-

gien, bærer utbyggingsavtaler og -avgifter mer 

preg av å være innrettet for å dekke offentlige 

                                                      
75 Dersom det i forkant av vedtaket var klare forventninger 
om at investeringen i den aktuelle infrastrukturen ville ved-
tas, kan det riktignok tenkes at denne verdistigningen faktisk 
påløper før vedtaket fattes. 
76 Som en forenkling ser vi ser her bort fra næringseien-
dom og andre bruksområder for tomtearealer. Det er imid-
lertid ingenting i veien for å inkludere også slike eiendom-
mer.  

kostnader, framfor å gjeninnhente verdier skapt 

av offentlig investeringer. 

Utgangspunktet for disse instrumentene er med 

andre ord ikke basert på tanken om at offentlige 

investeringer bidrar til en økning i eiendomsver-

dier som skal føres tilbake til samfunnet, men 

snarere en oppfatning om at eiendomsbesittere 

skal bidra til å del- eller helfinansiere offentlig 

infrastruktur eiendommen er avhengig av. 

Som vi så i kapittel 7.1.1, velger noen forfattere 

av denne grunn å ikke inkludere utbyggingsav-

taler/-avgifter under LVC-paraplyen. Her vil vi 

fokusere på nettopp disse, da dette er instru-

menter som allerede er i bruk i dag eller kun in-

nebærer en mindre utvidelse av dagens model-

ler. 

Vi skal ta utgangspunkt i en utbyggingsavgift 

som settes til et bestemt nivå per kvadratmeter 

eiendom, uten å ta stilling til juridiske begrens-

ninger i bruk av et slikt instrument, eller hva de 

genererte inntektene kan brukes til. For enkelt-

hets skyld kan vi tenkes oss at instrumentet ikke 

inntreffer for allerede regulerte eller igangsatte 

prosjekter. Anta at det fram til nå ikke har eksis-

tert et slikt instrument, og at det nå implemente-

res med umiddelbar virkning. Vi ser for oss et 

marked bestående av tre aktører: grunneiere, 

boligbyggere og innbyggere.76 Grunneiere sel-

ger ubebygde tomtearealer til boligbyggere som 

regulerer og bearbeider tomten, prosjekterer og 

bygger boliger som så selges til innbyggere. 

Anta videre at avgiften legges på boligbyggere. 

Avgiften kan tolkes som en økning av de sam-

lede byggekostnadene. En umiddelbar effekt av 

implementeringen vil være at verdien av alle ut-

byggingsprosjekter faller tilsvarende avgiften 

per kvadratmeter multiplisert med antall kvad-

ratmeter i prosjektet. For prosjekter der lønn-

somheten allerede er på marginen, vil innfø-
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ringen av utbyggingsavgiften resultere i at pro-

sjektet ikke kan gjennomføres. På kort sikt er 

det dermed grunn til å forvente at tilbudet av nye 

boliger faller. Som følge av at tilførelsen av nye 

boliger utgjør en svært beskjeden andel av den 

samlede boligmassen,77 vil imidlertid ikke dette 

være av stor betydning for det samlede boligtil-

budet – og dermed heller ikke boligprisen. 

Boligbyggerne i vårt stiliserte marked er kjøpere 

av tomter og selgere av bearbeidede tomter 

med boliger. Lavere verdi på utbyggingspro-

sjekter vil derfor i neste instans påvirke prisen 

boligbyggere er villige til å betale for tomtearea-

ler. Så fremt grunneiernes tilbud av tomtearea-

ler ikke er perfekt elastisk, altså at en marginal 

prisreduksjon ikke resulterer i at tilbudet utrade-

res helt,78 vil noe av avgiften lempes over på 

grunneiere. 79  Hvor mye avhenger av prisføl-

somheten til både tilbydere og etterspørrere. 

I Figur 8.7 har vi illustrert betydningen av et re-

lativt elastisk og et relativt uelastisk tilbud av 

tomtearealer. Etterspørselen etter tomter er il-

lustrert ved en kurve som er fallende i tomtepri-

sen. Etterspørselen kommer fra boligbyggere 

som tar boligpris og byggekostnader for gitt. 

Innføringen av en utbyggingsavgift er represen-

tert ved et negativt skift i denne kurven. Tolk-

ningen er at boligbyggere etter innføring av av-

giften vil etterspørre færre tomter for en gitt tom-

tepris enn tidligere. Det er tegnet inn to tilbuds-

kurver i figuren – den ene relativt uelastisk 

(bratt) og den andre relativt elastisk (slak). 

Figuren illustrerer at et negativt skift i etterspør-

selskurven som følge av innføring av en utbyg-

gingsavgift har ulike følger for tomtepris og an-

tall omsatte tomter avhengig av prisfølsomhe-

ten til tomtetilbyderne. Dersom tilbudet av tom-

ter er relativt uelastisk blir endringen i tomtepri-

sen større enn dersom tilbudet er relativt elas-

tisk. Det betyr at boligbyggere i større grad vil 

være i stand til å velte avgiften over på grunnei-

erne dersom grunneierne er lite prisfølsomme. 

                                                      
77 Tall fra SSB viser at den årlige boligbyggingen i Oslo ut-
gjorde mellom 0,4 og 1,3 prosent av den samlede bolig-
massen for perioden 2006-2015. 
78 Et eksempel på en slik situasjon kunne vært dersom ut-
byggingsavgiften kun ble pålagt boligeiendom, men ikke 

Figur 8.7: Effekt av utbyggingsavgift på tom-

teprisen ved elastisk og uelastisk tilbud 

 

 

Oppsummert er effekten av innføring av en ut-

byggingsavgift på kort sikt at boligbygging blir 

mindre lønnsomt og at tomteprisen reduseres. 

Hvorvidt tilbudet av nye boliger faktisk går ned 

avhenger av om det eksisterer prosjekter der 

lønnsomheten i utgangspunktet er så lav at pro-

sjektet ikke blir økonomisk gjennomførbart etter 

innføring av avgiften. Som følge av at boligbyg-

gingen kun utgjør en marginal andel av den 

samlede boligmassen, blir uansett ikke boligpri-

sene påvirket i nevneverdig grad. 

På lengre sikt vil imidlertid den akkumulerte ef-

fekten av et potensielt lavere tilbud av nye boli-

ger også få innvirkning for samlet boligtilbud. 

Dette kan illustreres i en figur ved et positivt skift 

i den langsiktige tilbudskurven, jf. Figur 8.8. 

Med mindre etterspørselen etter boliger er per-

fekt elastisk (horisontal kurve), vil tilbudssiden 

på lengre sikt kunne lempe deler av utbyggings-

avgiften over i økte boligpriser. Hvor mye av-

henger igjen av hvor prisfølsomme boligkjø-

perne. Jo mindre prisfølsomme, jo større andel 

av utbyggingsavgiften kan overføres til økte bo-

ligpriser. 

alternativ bruk av tomten, og der alternativ bruk av tomten 
ga like høy avkastning som boligeiendom. 
79 Unntaket er ved første gangs innfasing av utbyggingsav-
giften, der mange boligbyggere allerede kan ha kjøpt tomt. 
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Figur 8.8: Effekt av utbyggingsavgift på bo-

ligprisen

 
 

På lang sikt vil dermed effekten av innføring av 

en utbyggingsavgift resultere i lavere gjennom-

snittlige marginer for utbyggere, redusert tomte-

pris og økt boligpris. Fordelingen av effekten av-

henger av aktørenes relative prisfølsomhet. Når 

det gjelder utbyggers prisfølsomhet så vil denne 

være nært knyttet til boligprosjektenes lønn-

somhet i utgangspunktet. Dersom marginene er 

store, er det grunn til å tro at prisfølsomheten er 

lav – og at utbygger uansett ønsker å realisere 

prosjektet så lenge avkastningen er positiv. Er 

marginene derimot i utgangspunktet lave, vil 

prisfølsomheten trolig være høy. Ved imple-

mentering av utbyggingsavgifter kan man såle-

des argumentere for at myndighetene bør ha 

kjennskap til situasjonen i det lokale eiendoms-

markedet, for å sikre at implementeringen ikke 

gir uønskede effekter.  

8.3.4 Forankring og troverdighet 

I gjennomgangen av de ulike LVC-instrumente-

nes betydning for eiendomsmarkedet i de tre fo-

regående avsnittene lå det til grunn en forutset-

ning om at instrumentene var forankret både 

politisk og juridisk, og at det ikke fantes grunn til 

å så tvil om instrumentenes videre eksistens.  

Gjennomgangen av de internasjonale erfaring-

ene med bruk av ulike LVC-instrumenter i kapit-

tel 7.2 viste imidlertid at nettopp mangelen på 

politisk forankring og juridiske uenigheter ofte 

har resultert i at instrumentene har blitt avviklet. 

Mangelen på forankring og troverdighet til LVC-

instrumentenes videre eksistens har betydning 

for instrumentenes effekt på eiendomsmarke-

det. 

I kapittel 8.3.1 viste vi at innføring av en eien-

domsskatt vil resultere i et boligprisfall tilsva-

rende den neddiskonterte verdien av framtidig 

skattebyrde. Men dersom markedet spekulerer 

i om eiendomsskatten vil avvikles, vil forvent-

ningsverdien av framtidig skattebyrde være la-

vere enn dersom skatten var godt forankret. 

I kapittel 0 så vi at skattlegging av verdistigning 

på eiendom som følge av offentlige investe-

ringsvedtak kunne resultere i at grunneiere 

holdt tilbake tomter som ikke ble lønnsomme å 

utvikle etter skattleggingen. Dette var imidlertid 

begrenset til tomter der boligutvikling heller ikke 

var lønnsomt før det offentlige investeringsved-

taket, og således av begrenset betydning for 

storbyområder. Men dersom skatteinnkreving 

gjennom dette instrumentet mangler troverdig-

het, og dersom skatten påløper først ved reali-

sering av gevinsten, vil grunneiere kunne spe-

kulere i når det lønner seg å utvikle tomten til 

boligformål. Dette kan resultere i langt større til-

bakehold av tomtearealer enn dersom instru-

mentet er godt forankret. Som vi så i kapittel 

7.2.2 skjedde nettopp dette i Australia, der bo-

ligprisene steg som følge av at tomtearealer ble 

tilbakeholdt i påvente av politisk skifte 

(Peterson, 2009). Valget om å skrinlegge instru-

mentet etter bare fem år som følge av kon-

sekvensene i boligmarkedet bekreftet marke-

dets mistro til instrumentets videre eksistens. 

Forventningskanalen har den samme betyd-

ningen for effekten av innføring av en utbyg-

gingsavgift på boligmarkedet. Både grunneiere 

og utbyggere som har kjøpt tomtearealer kan 

spekulere i om avgiften forsvinner dersom den 

ikke er godt politisk forankret, noe i større grad 

kan bidra til å redusere tilbudet av nye boliger. 

Dette så man eksempel på i Brasil da man 

planla å selge utviklingsrettigheter til kvadrat-

meterprisen på landarealer. Bare annonse-

ringen av planen resulterte i en massiv tilbake-

trekking av boligprosjekter fra utbyggere (Brown 

& Smolka, 1997). 
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9. Muligheter for privat finansiering av infrastruktur in-
nenfor dagens lovverk

I dette kapittelet redegjør vi for de regler som 

finnes i dagens lovverk for å kreve hel eller del-

vis finansiering til opparbeidelse av offentlig 

infrastruktur i byggeområder. I tillegg gis det en 

vurdering av det enkelte regelsett sin egnethet 

for en mer utvidet bruk. 

Dagens lovverk åpner for ulike modeller for pri-

vat delfinansiering av offentlig infrastrukturut-

bygging. De fleste virkemidler har eksistert over 

lang tid i lovverket. Plan og bygningsloven av 

2008 kapittel 18 omhandler en utbyggers plikt til 

å opparbeide offentlig veg, vann- og avløp som 

betingelse for å få tillatelse til å fradele tomt, el-

ler få en tillatelse til utbygging. Offentlige vann- 

og avløpsanlegg kan også finansieres gjennom 

krav om gebyrer etter lov om kommunale vass- 

og avløpsanlegg av 16. mars 2012 § 3. I en litt 

annen gate pålegger Energiloven § 3-4 har alle 

som har konsesjoner for nettanlegg (område-

konsesjon) plikt til å foreta nødvendige investe-

ringer i anleggene for å dekke framtidige behov 

for elektrisk kraft. Den samme plikten gjelder 

ved produksjons- og forbruksøkninger som 

medfører behov for investeringer i nett. 

Det kan også nevnes at gjennom offentlig og 

privat samarbeid, vil det kunne oppnås en andel 

privat finansiering av infrastruktur, der det kan 

være felles interesser i en utbygging, som for 

eksempel parkeringsplass til offentlige og pri-

vate formål.  Et slikt samarbeid vil i utgangs-

punktet følge alminnelig kontraktsregler, men 

dette må suppleres med reglene om offentlige 

anskaffelser og forbud mot statsstøtte som vir-

ker konkurransevridende. 

9.1 Opparbeidelsesplikt og refu-
sjon 

Hensynet til forurensing, helseproblemer og en 

best mulig utnyttelse av ressursene, tilsier at 

ingen bør få bygge uten at tomta har tilfredsstil-

lende veg, vann- og avløpsforhold. I gjeldende 

plan- og bygningslov må en tomt tilfredsstille 

krav om at slik infrastruktur er til stede for å an-

ses bebyggelig. Dersom ingen andre sørger for 

etablering av slik infrastruktur i et område, vil 

den som skal bygge selv måtte forestå oppar-

beidelsen. I motsatt fall vil han måtte vente til 

andre har sørget for at området er blitt utbyg-

gingsklart.  

Reglene om opparbeidelse må ses i sammen-

heng med refusjonssystemet, som skal kom-

pensere en utbygger eller kommune for den del 

av investeringer andre eiendommer nyter godt 

av, ved at de blir bebyggelige eller at deres for-

pliktelser til selv å opparbeide, bortfaller. Prin-

sippet om at grunneierne i en eller annen form 

har måttet være med å bekoste det lokale veg-

nett er gammelt. Bygningsloven for Christiania 

av 1827 påla de tilstøtende eiendommer å avstå 

eiendommer/gategrunn uten vederlag. Svakhe-

ten ved å anvende dette kompensasjonsprinsip-

pet er at bare de eiendommer som skal avgi 

grunn kan trekkes inn. Derfor ble kompensa-

sjonsprinsippet avløst av et refusjonssystem 

ved den alminnelige bygningslov av 1896. Det 

ble slått fast at samtlige eiendommer med fa-

sade til gaten skulle være med på å betale kom-

munens utgifter til å erverve gategrunnen. 

Prinsippet fra 1896-loven ble i stor grad ført vi-

dere ved bygningsloven av 1924 og loven av 

1965. Loven av 1924 åpnet blant annet for at 

kommunen ved vedtekt kunne bestemme at 

kommunen kunne kreve refusjon for halvparten 

av utgiftene til opparbeidelse av gaten og til an-

legg av kloakk. Ved lovendring i 1974 kom det 

inn bestemmelser i nåværende lov om refusjon 

for vannledninger. 
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9.1.1 Plan- og bygningslovens re-
gelverk for opparbeidelses-
plikt for offentlig teknisk infra-
struktur i § 18-1 

Det følger av bestemmelsen at grunn i regulert 

strøk bare kan bebygges eller eksisterende be-

byggelse utvides vesentlig eller gis en vesentlig 

endret bruk, eller eiendom opprettes eller end-

res, dersom veg og vann- og avløpsledninger er 

opparbeidet. Der det ikke foreligger anlegg i 

overensstemmelse med kravene, påhviler det 

tiltakshaver å sørge for opparbeidelse av dem 

om han ønsker å fradele tomt eller bygge. Når 

veg, vann og avløp er etablert i samsvar med 

kravene i bestemmelsen, overtar kommunen 

ansvaret for driften mot å overta anlegget ve-

derlagsfritt. Utgiftene for opparbeidelsen forde-

les gjennom refusjon eller avtale mellom de 

grunneierne som drar fordel av den. Der kom-

munen selv opparbeider anleggene skjer finan-

siering ofte gjennom tilknytningsavgifter, jf. lov 

om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. 

mai, 1974. Drift og vedlikehold av anlegg (både 

de kommunen selv har opparbeidet, og de som 

er opparbeidet av andre og overtatt av kommu-

nen) finansieres gjennom tilknytningsavgifter. 

Kommunale avgifter kan bare brukes for vann 

og avløp, ikke for veg.  

Det presiseres at grunneiere eller andre rettig-

hetshavere ikke kan pålegges å opparbeide vei, 

vann- og avløp i planvurdert strøk. Dette vil 

være en betingelse for utbygging. Så lenge 

grunneier ikke søker om tillatelse til utbygging, 

vesentlig utvidelse, bruksendring eller oppret-

telse av eiendom, vil de heller ikke kunne påleg-

ges opparbeidelse av tekniske anlegg. 

Opparbeidelseskravet er nært knyttet til kom-

munens planer. Regulering er en forutsetning 

for at kravet inntrer. Krav om veg, vann og avløp 

inngår videre ofte i planer som rekkefølgekrav 

etter § 20-4 og § 26. I disse tilfellene vil også 

planen være et tilstrekkelig grunnlag for å nekte 

deling og bebyggelse inntil anleggene er på 

plass. Heller ikke rekkefølgekrav gir hjemmel for 

å pålegge tiltakshaver opparbeiding, men også 

i disse tilfellene skje det at tiltakshaver påtar seg 

oppfyllelse av rekkefølgekravene slik at tiltaket 

skal kunne realiseres. 

Opparbeidelsesplikten reguleres dirkete i § 18-

1. Opparbeidelsesplikten for vei er fra nær-

meste godkjente offentlige vei, og til og langs 

med tomta der den har sin adkomst. Med veg 

forstås kjørebane med fortau og snuplasser, 

busslomme, gangveg, sykkelsti, turveg, gatetun 

og offentlig plass. Det kan kreves at vegen leg-

ges ut i en bredde av inntil 10 meter med nød-

vendige tillegg for fylling og skjæring, og oppar-

beides til en effektiv vegbredde av inntil 6 meter. 

For eiendom der bebyggelse etter planen helt 

eller delvis skal tjene annet enn boligformål, og 

for eiendom hvor planen tillater boligblokker på 

4 etasjer eller mer, skal plikten gjelde en veg-

bredde av inntil 20 meter med nødvendige til-

legg for fylling og skjæring. Det kan ikke kreves 

opparbeidelse av veg hvor private avkjørsler 

ikke blir tillatt. 

Likeledes er kravet for opparbeidelse av vei, 

vann og avløp at denne går fra nærmeste god-

kjente ledning og frem til og langs eller over 

tomta. Hovedavløpsledning, herunder i tilfelle 

også særskilt overvannsledning, kreves ikke 

lagt rør av større diameter enn 305 mm. Kom-

munen kan godta avløpsforbindelse til annet 

hovedavløpsanlegg. Hovedvannledning kan 

ikke kreves opparbeidet i større diameter enn 

150 mm. 

Anleggene som opparbeides etter bestemmel-

sen overtas og vedlikeholdes av kommunen fra 

det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og 

tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommu-

nen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er 

opparbeidet i full bredde. Kommunen kan kreve 

å overta anlegget tidligere, mot selv å ferdigs-

tille anlegget. 

9.1.2 Refusjonsreglene 

Hvem kan kreve refusjon? 

Det følger av § 18-3 at den som har lagt, omlag, 

fornyet eller utvidet godkjent offentlig veg eller 

godkjent offentlig hovedledning for vann/av-

løpsvann, herunder også særskilt overvann, 
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kan kreve sine utlegg refundert. Både det of-

fentlige og private som har fullført et refusjons-

berettiget tiltak, kan således kreve refusjon. I ut-

gangspunktet gjelder de samme regler når det 

offentlige er kreditor som når en privat er det. 

Hvem skal betale refusjon? 

De eiendommer som sogner til enheten, og som 

gjennom opparbeidelsen får klargjort sin eien-

dom til utbygging, det vil si at opparbeidelsen 

medfører at kravene er pålagt etter § 18-1 er 

oppfylt, og eiendommen kan utbygges, må be-

tale refusjon. Kravet gjelder enten tilknytningen 

til anleggene skjer direkte, eller gjennom privat 

veg eller stikkledning  

Kravet vil således ramme ubebygget areal. Et-

ter § 18-6. regnes også ubebygd del av bebygd 

eiendom når den ubebygde del kan bebygges 

selvstendig som ubebygd areal. Det samme 

gjelder del av bebygd eiendom som ikke kan be-

bygges selvstendig, dersom eksisterende be-

byggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnyt-

ting. Areal med bebyggelse som etter kommu-

nens skjønn er saneringsmoden eller som av 

andre grunner har en klart lavere verdi enn ver-

dien av den tomt den beslaglegger, regnes 

også som ubebygd.  

Hvilke utgifter skal refusjonen omfatte? 

Når det er klarlagt at tiltaket etter sin art er refu-

sjonsberettiget, oppstår spørsmålet om hvilken 

strekning som skal regnes som enhet. Det er ut-

giftene ved å legge vegen eller ledningen på 

den strekningen som anses som en enhet, som 

skal refunderes.   

Den refusjonsberettigede kan kreve tilbake 

samtlige utgifter som har vært nødvendige for å 

oppfylle de krav som er fastlagt i §§ 18-1. I til-

legg til utførelseskostnader, inngår utgifter til 

prosjektering og erverv av nødvendig grunn og 

rettigheter. Utbyggers egne finansieringsom-

kostninger kan i en viss utstrekning tas med. 

Også de faktiske utgifter i forbindelse med refu-

sjonssaken kan i rimelig utstrekning legges inn 

i kravet. 

De utgifter som kan kreves refundert, fordeles 

mellom de refusjonspliktige areal med en halv-

part på hver av faktorene tomteareal og tillatt ut-

nytting. Hvor utnyttingen ikke er fastlagt i god-

kjent plan, avgjør kommunen antatt tillatt utnyt-

ting. Kommunestyret kan for hele eller del av 

kommunen fastsette et annet forhold mellom 

faktorene og at andre faktorer skal anvendes. 

Refusjonsbeløp som kan pålegges den enkelte 

eiendom, skal imidlertid være begrenset til den 

verdiøkning som tiltaket antas å føre med seg 

for eiendommen. Dersom dette fører til at ikke 

alle utgifter ifølge § 18-5 blir dekket for en eller 

flere av eiendommene, kan refusjonskreditor 

kreve at udekkede beløp blir fordelt på de andre 

eiendommene. Det er et vilkår at hver av de ei-

endommer som blir pålagt tilleggsrefusjon, må 

antas å ha en verdiøkning som er minst like stor 

som summen av refusjonsbeløpene for eien-

dommen. Det er kommunen som vurdere og av-

gjør om denne grensens er overskredet. Det 

presiseres at det skal mye til for at dette skjer, 

ettersom verdiøkningen fra råtomt til byggeklar 

tomt som regel vil overstige utgiftene til oppar-

beidelse av anleggene. 

9.1.3 Vurdering 

Refusjonssystemet er en forholdsvis komplisert 

måte for den som har opparbeidet et areal å få 

refundert sine utgifter. I den senere tid er også 

refusjonsordningen blitt praktisert mest i forbin-

delse med privat utbygging av refusjonsberetti-

gede anlegg. Kommunene har i større grad søkt 

dekning for sine utgifter gjennom vann- og 

kloakkavgifter, eller ved at utbygger gjennom 

pålegg om opparbeidelse og utbyggingsavtaler 

finansierer eller opparbeider nødvendige an-

legg. 

9.2 Utbyggingsavtaler 

En utbyggingsavtale, i Plan- og bygningslovens 

forstand, er en avtale mellom utbygger og kom-

munen om utbygging i henhold til en bindende 

arealplan. Planen kan være arealdelen av en 

kommuneplan, detaljregulering eller område-

regulering. Gjennom utbyggingsavtaler kan 
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kommunen sikre finansiering av infrastruktur, til-

gang på boliger til kommunale formål og på-

legge utbyggingskriterier på en mer fleksibel og 

omfattende måte en plansystemet legger opp 

til. 

Tidligere var ikke disse avtalene lovregulert, 

men befant seg i en gråsone mellom offentlig og 

privatrettslige regler. Under arbeidet med ny 

Plan- og bygningslov foreslo Bygningsloveut-

valget at det ble innført regler om utbyggingsav-

taler i plan- og bygningsloven. 

9.2.1 Nærmere om forutsetningene 
ved innføring av regler om ut-
byggingsavtaler 

I NOU 2003:24, «Mer effektiv plan- og byg-

ningslovgivning», foreslo Bygningslovutvalget 

regler for regulering av utbyggingsavtaler. 

Utvalget foretok egne faktaundersøkelser som 

blant annet viste at 41 prosent av kommunene i 

de tre foregående år hadde inngått utbyggings-

avtaler, og at slike avtaler var langt vanligere 

blant de store og mellomstore kommunene enn 

blant de små. Utvalget fant videre at utbyg-

gingsavtaler ble inngått i tilknytning til kommu-

nens detaljplan- og/eller byggesaksbehandling. 

Som regel henvendte utbygger seg til kommu-

nen som plan- og bygningsmyndighet med 

ønske om utbygging. Det er i denne situasjonen 

kommunen gjerne fremmet eller tok opp krav el-

ler forslag om utbyggingsavtale. Daværende 

plan- og bygningslov § 20-4 andre ledd bokstav 

b og § 26 første ledd ga kommunen hjemmel for 

å gi såkalte rekkefølgebestemmelser til kommu-

neplan eller reguleringsplan. Bestemmelsene 

skal sikre at tilstrekkelig infrastruktur er på plass 

eller ferdigstilles samtidig ved utbygging av 

byggeområder. Dette kan være hovedveier 

rundkjøringer og/eller fellestiltak som skoler, 

barnehager, lekearealer, gang- og sykkelveier 

og lignende. 

Bygningslovutvalget anså at det var behov for 

lovregulering av praksisen som hadde utviklet 

seg vedrørende utbyggingsavtaler. Avtalene ble 

sett som et positivt virkemiddel for kommunene 

til å styrke gjennomføringen av arealplaner. Den 

praksis som hadde utviklet seg, reiste imidlertid 

en rekke vanskelige spørsmål av politisk, øko-

nomisk og juridisk art. Gjennom en lovregule-

ring ble det tatt sikte på å rydde opp i disse 

problemstillingene for å sikre at utbyggingsavta-

ler kunne sikres som positivt verktøy for plan-

myndighetene ved realiseringen av arealplaner. 

Utvalget la også til grunn følgende prinsipielle 

betraktning vedrørende virkningen av et slikt 

system for innhenting av bidrag til infrastruktur-

utbygging: 

«Bygningslovutvalget har kommet til at 
det er gode grunner for at visse av de 
merkostnader en kommune får i forbin-
delse med en utbygging, helt eller delvis 
skal kunne dekkes av utbygger. Dette 
gjelder selv om resultatet f.eks. kan bli at 
kostnadene veltes over på boligkjøpere i 
form av høyere priser.» 

Kilde: NOU 2003:24, s. 167 

En av premissene for aksept for eksistensen og 

den videre regulering av utbyggingsavtaler var 

således å få dekning for de merkostnader en ut-

bygging medfører. 

9.2.2 Sosial infrastruktur 

Planlovutvalget foreslo opprinnelig at det ikke 

skulle være adgang til å inngå utbyggingsavta-

ler som omfattet sosial infrastruktur.  

Hverken Bygningslovutvalget eller daværende 

Kommunal- og regionaldepartement fulgte opp 

med forslag om et slikt forbud i NOU 2003:24 

eller Ot.prp. Bygningslovutvalget uttalte i 

NOUen: 

 «Utvalget følger heller ikke Planlovutval-
gets lovforslag om kun å gi utbygger ad-
gang til å påta seg ansvaret for teknisk 
infrastruktur. Ved denne vurderingen har 
Bygningslovutvalget lagt betydelig vekt 
på at en konsekvens av å avgrense full-
stendig mot sosial infrastruktur er at rek-
kefølgebestemmelser vil kunne sette en 
stopper for utbygging. Dette gjelder også 
der en utbygging er av et slikt omfang at 
den foranlediger behov for eksempelvis 
etablering av barnehage i utbyggingsom-
rådet. Det er utvalgets syn at de mulige 
konsekvensene av en så stram regel ikke 
er hensiktsmessig eller ønskelig sett fra 
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verken partenes eller samfunnets side. 
Etter alt å dømme vil en konsekvens 
kunne bli at utbyggingen i en periode 
stopper helt opp dersom kommunene 
ikke har midler til å etablere nødvendig 
sosial infrastruktur.»  

Kilde: NOU 2003:24, s. 168 

Ved behandling i Stortinget gikk imidlertid et 

flertall inn for å innføre et slikt forbud. I Innst. 

O. nr. 73 (2004-2005) uttaltes det:  

«Flertallet mener utbyggingsavtaler med 
krav om at utbygger eller grunneier skal 
bygge eller delfinansiere skoler eller an-
nen sosial infrastruktur derfor blir å be-
trakte som en form for dobbeltbeskatning 
av boligkjøper og som kan gjøre boligene 
unødvendig dyre. Dette er en uønsket ut-
vikling. 

Flertallet vil derfor legge til grunn at det 
settes et klart skille mellom sosial infra-
struktur og teknisk infrastruktur i lovregu-
leringen vedrørende utbyggingsavtaler. 
Formålet med et slikt skille er at det som 
kan defineres som sosial infrastruktur 
ikke skal være tillatt finansiert i en utbyg-
gingsavtale. 

Flertallet forutsetter at det i forskrift kan 
fastsettes hva som skal defineres som 
henholdsvis teknisk og sosial infrastruk-
tur.» 

Kilde: O. nr. 73 (2004-2005) 

Forbud mot å inngå avtale ble og er inntatt i 

Saksbehandlingsforskriften. Forbudet omtales 

nærmere nedenfor. 

9.2.3 Nærmere om regler om utbyg-
gingsavtaler 

Lovens definisjon av utbyggingsavtale  

Loven definerer selv i § 17-1 utbyggingsavtale 

som: 

«[…] en avtale mellom kommunen og 
grunneier eller utbygger om utbygging av 
et område, som har sitt grunnlag i kom-
munens planmyndighet etter denne lov 
(438) og som gjelder gjennomføring av 
kommunal arealplan.» 

Kilde: Plan- og bygningsloven § 17-1 

I følge forarbeidene er «utbyggingsavtale» ikke 

et entydig begrep, og kan brukes på mange for-

skjellige typer avtaler. Bestemmelsen er ment å 

snevre inn og presisere begrepet. Det slås fast 

at avtalen må inngås med bakgrunn i den kom-

petanse kommunen har som planmyndighet i 

medhold av planbestemmelsene i plan- og byg-

ningsloven. Dette oppfylles enten ved at avtalen 

inngås i sammenheng med kommunens be-

handling av et planforslag, ofte fremmet av pri-

vate etter plan- og bygningsloven § 12-14, eller 

ved at avtalen er knyttet til en byggesak. Det 

siste er særlig aktuelt der avtalen gjelder oppfyl-

lelsen av rekkefølgekrav i regulerings- eller be-

byggelsesplan, og vedkommende utbygger ikke 

selv har vært aktiv i planprosessen. 

At avtalen skal gjelde gjennomføring av kom-

munal arealplan, er en presisering av at de ut-

byggingsavtalene som omfattes, er de som er 

knyttet til utbygging etter en konkret bindende 

plan. Avtalen vil for utbygger være en nærmere 

presisering av kravene som følger av planen. 

For kommunen blir avtalen et verktøy for å 

oppnå planens formål. 

Avtalene har basis i det skjønnet kommunen 

kan utøve i den forbindelse. Annen myndighet 

som er tillagt kommunen eller kommunale or-

gan i eller i medhold av plan- og bygningsloven, 

synes ikke å kunne gi grunnlag for inngåelse av 

utbyggingsavtaler. Men kommunens utøvelse 

av ekspropriasjonsmyndighet i forbindelse med 

plangjennomføringen, jf. plan- og bygningslo-

ven § 16-2, må vel også kunne gi et kompetan-

segrunnlag for utbyggingsavtalene. 

Forhandler kommunen på grunnlag av en posi-

sjon som grunneier eller rettighetshaver i områ-

det, synes dette ikke å kunne være omfattet av 

bestemmelsene. 

Betingelser for å inngå en utbyggingsavtale 

For at kommunen skal kunne inngå utbyggings-

avtaler, må den ha fattet et vedtak i kommune-

styret som angir i hvilke tilfeller utbyggingsav-

tale er en forutsetning for utbygging, og som 

synliggjør kommunens forventninger til avtalen. 

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale 
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vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsav-

tale er en forutsetning for utbygging, og som 

synliggjør kommunens forventninger til avtalen. 

En utbyggingsavtale vil derfor ikke kunne frem-

forhandles før et vedtak som forutsatt foreligger. 

Kravet skal sikre synliggjøring av kommunens 

forutsetninger, og gi grunneier/utbygger mulig-

het for å ta hensyn til forutsetningene på et tidlig 

stadium i prosjektet.. Det sentrale er at grunn-

eier/utbygger får en klar forståelse av at frem-

forhandling av en avtale med kommunen vil 

inngå i prosjektet. Et slikt vedtak vil dermed 

kunne gjelde for flere utbygginger og avtaler. 

Kommunens vedtak skal angi i hvilke tilfeller ut-

byggingsavtale er en forutsetning for utbygging. 

Dette kan gjøres i forbindelse med konkrete ut-

byggingsområder, der kommunen ser behov 

som best løses gjennom avtale. Det vil også 

kunne fattes vedtak som omfatter større deler 

av kommunen, for eksempel ved å angi at de-

taljene rundt opparbeiding av veg, vann og av-

løp skal søkes løst gjennom avtale. Kommu-

nens vedtak må også vise kommunens forvent-

ninger til avtalen, slik at grunneier/utbygger og 

andre skal få et inntrykk av hvilke elementer 

kommunen forventer at avtalen skal inneholde. 

Dette kan gjelde utbyggingstakt, boligpolitiske 

forhold, behov for infrastruktur mv. 

Vedtaket kan gjøres som et selvstendig vedtak 

i kommunestyret, eller som en bestemmelse til 

kommuneplanens arealdel, jf. plan- og byg-

ningsloven § 11-9 nr. 2. Uansett om en slik be-

slutning treffes som en del av eller utenom kom-

muneplanen, er beslutningen  ikke å regne som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og kan 

ikke påklages, men den må ha blitt fattet som 

en formell beslutning av kommunestyret, jf. 

kommuneloven § 30. Vedtaket vil kunne under-

legges lovlighetskontroll etter kommuneloven § 

59 dersom beslutningen fattes som en del av 

kommuneplanen. 

Hva kan en utbyggingsavtale gå ut på?  

Innholdet i utbyggingsavtaler er regulert i plan-

og bygningsloven § 17-3 og Saksbehandlings-

forskriften § 18-1. 

Etter § 17-3 første ledd kan en utbyggingsavtale 

gjelde forhold som kommunen har gitt bestem-

melser om i arealdelen til kommuneplan eller re-

guleringsplan. Regelen setter skranker for hva 

avtalen kan gå ut på, ved at den bare kan inne-

holde elementer som kan vedtas og er vedtatt i 

bindende plan. Bestemmelsen innebærer at av-

talen ikke kan utvide kommunens planmyndig-

het eller legge strengere føringer for det enkelte 

prosjekt enn det som følger av den tilhørende 

reguleringsplanen.. Avtalen kan imidlertid presi-

sere innholdet i planbestemmelser. Oppfyllel-

sen av forutsetninger, for eksempel i rekke-

følgekrav, omfattes ikke av første ledd, men om-

handles særskilt i bestemmelsens tredje ledd. 

Eventuelle vilkår i avtale utover planens be-

stemmelser kan bare skje etter særskilt angitte 

hjemler i andre, tredje og fjerde ledd i § 17-3. 

Etter andre ledd kan avtalen i tillegg regulere 

antallet boliger i et område, største og minste 

boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers 

utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen 

kan også regulere at kommunen eller andre 

skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boli-

gene til markedspris. 

Tredje ledd lyder:  

«Avtalen kan også gå ut på at grunneier 
eller utbygger skal besørge eller helt eller 
delvis bekoste tiltak som er nødvendige 
for gjennomføringen av planvedtak. Slike 
tiltak må stå i rimelig forhold til utbygging-
ens art og omfang og kommunens bidrag 
til gjennomføringen av planen og forplik-
telser etter avtalen. Kostnadene som be-
lastes utbygger eller grunneier til tiltaket, 
må stå i forhold til den belastning den ak-
tuelle utbygging påfører kommunen.» 

Kilde: Plan- og bygningsloven § 17-3 

Bestemmelsen åpner for at avtalen kan gå ut på 

at tiltakshaver besørger eller helt eller delvis be-

koster infrastrukturtiltak som er nødvendige for 

å gjennomføre tiltaket. Ved denne formule-

ringen gis partene anledning til å velge om ut-

bygger skal sørge for den fysiske gjennomfø-

ringen av det avtalte tiltaket, eller bidra økono-

misk til kommunens gjennomføring av tiltaket. I 

første punktum siktes det blant annet til bidrag 

til oppføring av infrastruktur som kan pålegges 
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etter lov, som opparbeidelse av vei, vann og av-

løp etter plan- og bygningsloven § 18-1 eller sik-

ring mot fare eller vesentlig ulempe fra natur- og 

miljøforhold etter § 28-1. 

Det kan også kreves opparbeidelse av andre 

infrastrukturtiltak. Som regel vil disse fremgå av 

rekkefølgebestemmelser til planen. Det antas at 

planmyndigheten har stort skjønnsmessig spil-

lerom for å fastsette hva som er planfaglig nød-

vendig å ta med i rekkefølgekrav, men de må ha 

en saklig sammenheng med den planlagte ut-

byggingen 

Anleggsbidrag er vanligvis en betegnelse på av-

talte bidrag fra private utbyggere til kommunen, 

for å dekke hele eller deler av kommunens ut-

gifter til etablering av infrastruktur. Bidragene 

kan betales til et fond eller lignende som kom-

munen benytter til finansiering av større infra-

strukturtiltak. Forutsatt at reglene i plan- og byg-

ningsloven følges, er det ikke i seg selv ulovlig 

å inngå avtale om anleggsbidrag. 

Utbyggingsavtaler skal være utslag av en kon-

kret vurdering og dekke et konkret behov knyttet 

til planen og tiltaket. Det følger av forarbeidene 

at anleggsbidrag skal dekke fremtidige behov. 

Dersom infrastrukturen allerede er etablert, vil 

det derfor ikke være mulig å benytte avtale/an-

leggsbidrag. Dette betyr at grunneierne må ha 

forpliktet seg til avtalen på forhånd.  

Det er videre presisert i bestemmelsen at det 

bare kan stilles krav om opparbeidelse av nød-

vendig infrastruktur. Dette presiserer videre i 

andre og tredje punktum til at de tiltakene være 

må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og 

omfang og kommunens bidrag til gjennomfø-

ringen av planen og forpliktelser etter avtalen. 

Kostnadene som belastes utbygger eller grunn-

eier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning 

den aktuelle utbygging påfører kommunen. Hva 

som er nødvendig er kommentert i forarbeider 

og praksis.  

I NOU 2003:24 s. 171 står del blant annet føl-

gende om nødvendighetskravet: 

«Kravet til at det grunneier eller utbygger 
påtar seg skal være en nødvendig følge 

av gjennomføring av planen, innebærer 
et krav om at den aktuelle utbyggingen 
medfører et konkret behov for ytelsen. 
[...] Rene fiskale hensyn kan derimot ikke 
begrunne tiltak som utbygger påtar seg å 
besørge eller bekoste i en utbyggingsav-
tale. 

--- 

Det er som nevnt viktige begrensninger i 
hva en utbyggingsavtale kan omfatte […]. 
Tiltaket skal tjene interessene i utbyg-
gingsområdet. I dette ligger en betydelig 
skranke for hva som kan avtales.» 

Kilde: NOU 2003:24 s. 171 

Kommunal- og regionaldepartementet skrev i 

en uttalelse den 8. juli 2013: 

«Bestemmelsen forstås slik at det avtalte 
bidraget fyller et behov i området, eller 
avhjelper en ulempe som følge av utbyg-
gingen. Behovet som bidraget skal dekke 
må ha en sammenheng med utbyg-
gingen. Det er imidlertid ikke en forutset-
ning at behovet er regulert i samme plan 
som utbyggingen. Dette innebærer at en 
forpliktelse i en avtale skal være et utslag 
av en konkret vurdering, og dekke et be-
hov utløst av tiltaket. 

--- 

Departementet anser det slik tvilsomt at 
ethvert byggeprosjekt omfattet av kom-
munedelplanen vil ha sammenheng med 
opprusting av sentrum. Det kan altså ikke 
forutsettes avtaler om at alle uansett 
plassering, størrelse eller formål uansett 
skal betale et generelt bidrag.» 

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet (2013) 

I Sivilombudsmannens sak 2015-1194 (2015) 

gis en mer konkret veiledning. Saken gjaldt be-

stemmelse i kommunedelplan om bruk av ut-

byggingsavtaler ved gjennomføring av tiltak i 

sentrumsområdet. Spørsmålet er om bestem-

melsen er i strid med kravene i plan- og byg-

ningslovens tredje ledd til hva en utbyggingsav-

tale kan inneholde. 

Sivilombudsmannen uttalte som følger:  

«Tiltakene utbygger skal finansiere, er 
angitt i kommunedelplanen punkt 1.4 ta-
bell 1 og 2. De består av hovedveier med 
kollektivanlegg, parkanlegg, viktige 
byrom, gangveier, gangbroer, kanaler, 
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gjestehavn, småbåthavn, jernbaneunder-
gang, havnepromenader, teknisk infra-
struktur under og over terreng og kunst-
nerisk utsmykning. 

Modellen innebærer at utbygger vil kunne 
pålegges å besørge anlegg som ikke lig-
ger i utbyggingsområdet, og som heller 
ikke gjennomføres for å avbøte skader el-
ler dekke konkrete behov ved utbyg-
gingen avtalen gjelder. For eksempel vil 
kostnadsbidraget fra en utbygger av boli-
ger eller kontorbygg kunne brukes til å fi-
nansiere en kunstnerisk utsmykning, 
småbåthavn, gjestehavn eller havneka-
nal som ligger i en helt annen del av pla-
nområdet. I så fall vil tiltaket neppe tjene 
interessene i utbyggingsområdet eller 
dekke behov som oppstår ved den aktu-
elle utbyggingen. Modellen gir altså ingen 
sikkerhet for at det er en saklig sammen-
heng mellom tiltakene utbygger må be-
koste og utbyggingen avtalen gjelder, slik 
loven krever. 

Sandnes kommune har i svaret hit frem-
holdt at en høy utnytting av sentrumsom-
rådet forutsetter bl.a. tilstrekkelig kollek-
tivtilgjengelighet, og at anlegg i ulike de-
ler av sentrum derfor må ses i sammen-
heng. 

Ombudsmannen utelukker ikke at en ut-
bygging med høy utnyttelsesgrad vil 
kunne gi konkrete behov for noen av tilta-
kene i tabell 1 og 2, og at behovet vil 
kunne strekke seg utover selve utbyg-
gingsområdet. For eksempel vil mange 
nye boenheter kunne utløse et behov for 
kollektivanlegg, gang- og sykkelveier. 
Det er likevel vanskelig å se at dette er 
nok til å sikre at modellen som sådan 
oppfyller nødvendighetskravet. Til det er 
sammenhengen mellom utbyggingen og 
tiltakene utbygger skal finansiere, for løs. 
Tiltakene er forhåndsdefinerte i kommu-
nedelplanen før kommunen har vedtatt 
reguleringsplan for de enkelte utbyg-
gingene. Kommunen foretar følgelig 
ingen konkret vurdering av om den aktu-
elle utbyggingen utløser et behov for tilta-
kene. I stedet må utbygger betale et ge-
nerelt bidrag som vil kunne brukes til å fi-
nansiere anlegg som ligger til dels langt 
unna utbyggingsområdet. Mot denne 
bakgrunn er det vanskelig å se at model-
len som sådan oppfyller nødvendighets-
kravet i loven. 

Enkelte av tiltakene i tabell 1 og 2 er 
dessuten av en slik art at de trolig ikke vil 

kunne oppfylle kravet til saklig sammen-
heng, heller ikke når de ligger i utbyg-
gingsområdet. Det er blant annet tvilsomt 
om nye boliger eller næringsbygg vil 
kunne medføre et konkret behov for en 
småbåthavn eller gjestehavn.» 

Kilde: Sivilombudsmannen (2015) 

Hvor grensen for hvilke infrastrukturtiltak som 

kan anses nødvendige skal trekke er imidlertid 

ikke endelig fastsatt, men noe veiledning kan 

trekkes ut av praksis ved vurdering av det en-

kelte tiltak.  Som det fremgår av ombudsman-

nens uttalelse må det være en kobling mellom 

utbyggingen og behovet. Dette manglet mellom 

utbygging at et kontorbygg behovet for kunstne-

risk utsmykning, småbåthavn, gjestehavn og 

havnekanal som ligger i en helt annen del av 

planområdet. 

Bestemmelsen viser til at tiltaket skal være for-

holdsmessig når det gjelder tiltakets belastning 

på omgivelsene. Det aktuelle tiltaket skal vurde-

res opp mot selve utbyggingens art og omfang. 

Det må vurderes konkret hvilken belastning den 

aktuelle utbyggingen påfører kommunen. Dette 

legger begrensinger for hva som lovlig kan av-

tales i en utbyggingsavtale mellom kommune 

og grunneiere. Forutsetningen for en slik avtale 

er at størrelsen på utbyggers forpliktelse ikke 

overstiger lovens ramme. 

Det er i saksbehandlingsforskriftens § 18-2 gitt 

et positivt forbud å inngå utbyggingsavtaler om 

opparbeidelse av sosial infrastruktur. Bestem-

melsen lyder:  

«Det kan ikke avtales at grunneier eller 
utbygger helt eller delvis skal bekoste 
infrastruktur som skoler, barnehager, sy-
kehjem eller tilsvarende tjenester som 
det offentlige med hjemmel i lov er forplik-
tet til å skaffe til veie. Med bekoste menes 
også utgifter i forbindelse med forskutte-
ring, lån eller andre kredittytelser.» 

Kilde: Forskrift for saksbehandling i byggesaker § 18-2 

I veileder til Sak 10 er det redegjort nærmere for 

innholdet i bestemmelsen.  Det er bare de tje-

nestene det offentlige har en lovfestet plikt til å 

fremskaffe som er omfattet av det forbudet. Det 
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offentlige er i stor utstrekning forpliktet til å frem-

skaffe skoletilbud, og skoler vil således ikke 

kunne inngå i avtalene. Det offentlige har også 

en plikt til å sørge for at det foreligger et tilbud 

for å dekke behov for barnehager og sykehjem.  

Alle former for overføringer fra utbyggere til 

kommunen som har med det alminnelige tilbu-

det å gjøre, faller dermed inn under forbudet i 

forskrift. Forbudet retter seg mot tilbud det of-

fentlige har ansvar for å fremskaffe uavhengig 

av hvordan dette skjer. Også tilbud som leveres 

av private, for eksempel private barnehager, er 

forbudt i utbyggingsavtaler. Tiltak som oppfyller 

kravene til tjenesten og bidrar til kommunens 

oppfyllelse av de lovpålagte pliktene kan ikke 

inngå i utbyggingsavtaler. 

Forbudet retter seg mot å kreve bidrag til tilbud 

det offentlige har plikt til å fremskaffe. Det trek-

kes altså en grense mot tilbud som retter seg 

mot samme brukergruppe (skolebarn, barneha-

gebarn og pasienter), men som ikke er en del 

av de lovpålagte ytelsene. Dette må i utgangs-

punktet vurderes ut fra de aktuelle særlovene. 

Det kan ikke tas inn et vilkår om tilskudd til sko-

ler, heller ikke i form av skolebygg som for ek-

sempel stilles til rådighet til redusert leie. 

Tvilstilfeller kan oppstå der avtalen gjelder byg-

ninger og anlegg som ikke er eksklusive for sko-

ler, barnehager, eller pasienter, men som også 

skal benyttes av disse. Eksempler kan være id-

rettsanlegg. Slike tiltak må vurderes ut fra sitt 

primære formål. Oppføres de i tilknytning til for 

eksempel en skole for å oppfylle hoveddelen av 

skolens plan for fysisk fostring kan anlegget 

være forbudt i utbyggingsavtale. Bygges anleg-

get derimot for kommunens innbyggere gene-

relt, kan avtalen være tillatt, slik at vilkårene kun 

vurderes mot vilkårene i plan og bygningsloven 

§ 17-2. 

9.2.4 Vurdering 

Utbyggingsavtalemodellen er det mest fleksible 

systemet for det offentlige til å sikre deltakelse i 

finansiering av offentlig infrastruktur fra grunn-

eiere og utbyggere.  Adgangen til å innhente slik 

finansiering er i utgangspunktet ikke knyttet til 

type infrastruktur, men forbudet mot å inngå av-

taler om sosial infrastruktur legger en begrens-

ning på bruken av systemet. I tillegg kan kravet 

om at infrastrukturen skal være nødvendig å bi-

dra til å skape usikkerhet for både utbyggere og 

kommunen. Det kan videre bare kreves bidrag 

til infrastrukturtiltak som henger sammen i tid 

med realiseringen av den enkelte plan, noe som 

gjøre det vanskelig å innhente bidrag til mer 

overordnede infrastrukturanlegg. 

9.3 Lov om kommunale vass- 
og avløpsanlegg 

Lov av 16.03.2012 nr. 12 om kommunale vass- 

og avløpsanlegg (vann- og avløpsanleggslo-

ven) regulerer eierskap, etablering og avgifter 

for tilknytning til vann- og avløpsinfrastrukturen. 

Det sentrale formålet med loven er å sikre kost-

nadsinndekning for kommunen for utgifter knyt-

tet til eierskap og drift av vann- og avløpsan-

legg. Det er også et sentralt formål å sikre at 

vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av 

det offentlige, ved kommunene. Loven og dens 

tilhørende forskrifter gir kommunene adgang til 

å kreve inn tilknytningsavgift og årsavgift fra 

brukerne av de aktuelle tjenestene. 

Loven erstatter den tidligere lov av 31. mai 1974 

nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 

Bortsett fra to nye bestemmelser om eierskap 

er 1974-loven videreført i dagens lov. 

9.3.1 Bakgrunn – eierskap til vann- 
og avløpsinfrastrukturen 

Utbyggingen av et landsdekkende vann- og av-

løpsnett (VA-nett) ble ferdigstilt i Norge rundt 

1970. I dag er om lag 90 prosent av befolk-

ningen tilknyttet VA-nett. Av disse er det 95 pro-

sent som får vann fra offentlig eid vannverk, 

mens de resterende 5 prosentene får vann fra 

anlegg som eies av andelslag. Tilsvarende for-

deling gjelder for avløp (Statistisk sentralbyrå, 

2005). 

I henhold til vann- og avløpsloven er det kom-

munene som skal eie VA-anleggene. Videre føl-

ger det av forurensningsloven at kommunen er 
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ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsan-

legg som eies av kommunen. Det er også kom-

munenes ansvar å sørge for tilstrekkelig finan-

siering av VA-anlegg. 

I denne sammenhengen gir vann- og avløpsav-

giftsloven kommunene et virkemiddel for å sikre 

det økonomiske grunnlaget for nødvendige in-

vesteringer og drift på vann- og avløpsområdet. 

Der hvor en fast eiendom har tilknytning til infra-

strukturen gir loven hjemmel til å kreve inn 

vann- og avløpsgebyrer. Disse gebyrene skal i 

utgangspunktet dekke alle kostnader til etable-

ring, drift og vedlikehold. 

9.3.2 Infrastruktur som omfattes 

Loven gir kommunene hjemmel for å kreve inn 

gebyr fra eiendommer som er tilknyttet «kom-

munal vann- og avløpsledning». Det vil derfor 

være nødvendig med en avgrensning av hvilken 

infrastruktur som omfattes, og hva den enkelte 

eiendom selv er ansvarlig for. 

I lovens § 1 annet ledd er vann- og avløpsan-

legg definert på følgende måte: 

«I lova her er det med vass- og avløps-
anlegg meint hovudleidningar for vatn og 
avløp, pumpestasjonar, høgdebasseng, 
anlegg for handtering og reinsing av vatn 
og avløp m.m.» 

Kilde: Vass- og avløpsanleggslova § 1 

Det sentrale skillet vil her være mellom kommu-

nale «hovedledninger» og private ledninger 

(stikkledninger) på den enkelte eiendom samt 

annet utstyr utenfor husets yttervegger som 

ikke er tilkoblet det offentlige anlegget. Utstyr in-

nendørs i form av sanitærinstallasjoner, rør og 

annet utstyr vil heller ikke omfattes av loven. 

Denne grensen er ikke nærmere angitt i loven 

og vil derfor kunne medføre tolkningsspørsmål i 

enkelte tilfeller.  

Det er også angitt nærmere definisjoner på 

vann og avløpsanlegg i forurensningsloven og 

drikkevannsforskriften, som vil være av betyd-

ning for tolkningen etter vann- og avløpsan-

leggsloven. 

Det følger av forurensningsloven § 21 at «med 

avløpsanlegg forstås anlegg for transport og be-

handling av avløpsvann». Med andre ord vil alle 

typer avløpsledninger være omfattet, samt ren-

seanlegg, pumpeanlegg og annet utstyr i tilknyt-

ning til ledningsnett og renseanlegg.  

Videre er vannanlegg definert på følgende måte 

i drikkevannsforskriften § 3 nr. 3:  

«Et vannforsyningssystem består av et 
eller flere av følgende elementer: Vanntil-
sigsområde, vannkilde, vannbehandling, 
vannbehandlingsanlegg, transportsys-
tem og driftsrutiner.» 

Kilde: Drikkevannsforskriften § 3 

Dette medfører i praksis at kommunen vil ha an-

svaret for alt utstyr og innretninger som er nød-

vendig for å føre vann frem til den enkelte eien-

dom. 

9.3.3 Avgiftssubjekt etter loven 

Loven gir kommunen rett til å kreve inn gebyr 

fra «fast eigedom [som] har tilknytning til kom-

munal vass- eller avsløpsledning anten bein-

vegs eller gjennom privat samleidning», jf. § 3. 

Dette medfører at gebyrplikten gjelder for alle 

eiendommer som er tilkoblet det kommunale 

VA-anlegget. Dette vil i all hovedsak medføre at 

gebyrplikten knyttes opp mot det enkelte gårds- 

og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnum-

mer ved eierseksjonssameier. 

Gebyrplikten påhviler eier av eiendommen. Der 

hvor det er flere boenheter på samme eiendom, 

vil eier av eiendommen være ansvarlig for ge-

byrene overfor kommunen. 

Avgiftsplikten gjelder også for ubebygde tomter, 

uavhengig av planstatus for eiendommen. 

Forutsetningen er at eiendommen er tilknyttet 

offentlig vannledning eller avløpsledning, eller 

at eiendommen kan kreves tilknyttet slike led-

ninger i medhold av plan- og bygningsloven §§ 

27-1 eller 27-2. Avgiftsplikt for ubebygd eien-

dom gjelder kun årsavgifter for vann og avløp. 

Det kan ikke fastsettes tilknytningsavgift for 

ubebygd eiendom. 
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9.3.4 Omfanget av avgiftsplikten 

I henhold til vann- og avløpsanleggsloven § 4 

skal vann- og avløpsgebyrene bestå av et 

engangsgebyr for tilknytning, samt et årlig ge-

byr. Rammene for slike gebyrer er nærmere 

angitt i forurensningsforskriften (forskrift 1. juni 

2004 nr. 931) kapittel 16. Videre angir lovens § 

5 at det er de enkelte kommunene som skal 

fastsette størrelsen på de lokale gebyrene og 

kreve inn disse.  

Som utgangspunkt står derfor kommunene re-

lativt fritt til å fastsette egne regulativer for vann- 

og avløpsgebyrer. Bakgrunnen for dette er at 

kommunene selv antas å ha de beste forutset-

ningene for å fastsette gebyrer og regulativer 

som er tilpasset lokale forhold.  

Kommunenes adgang til å fastsette egne geby-

rer begrenses imidlertid av den nevnte forurens-

ningsforskriften. Det følger av forskriftens § 16-

1 at kommunene ikke kan pålegge gebyrer som 

overstiger «kommunens nødvendige kostnader 

på henholdsvis vann- og avløpssektoren». 

Bestemmelsen angir selvkostprinsippet som en 

øvre grense for hva som kan kreves inn av 

vann- og avløpsgebyrer. Dette innebærer at det 

kun er kostnader som har en direkte eller indi-

rekte sammenheng med drift av vann- og av-

løpssektoren som kan danne grunnlag for geby-

rene. 

Øvrige kostnader, som for eksempel bygging og 

drift av fontener, tilretteleggelse av vannkilder 

for bading, fiske og annet friluftsliv samt andre 

miljøtiltak kan ikke finansieres ved hjelp av 

vann- og avløpsgebyrer. 

Vilkåret knyttet til at det er kommunens «kost-

nader» som skal kunne dekkes inn medfører at 

de kostnader som allerede er dekket eller vil bli 

dekket på andre måter, for eksempel ved stat-

lige tilskudd, ikke kan tas inn i gebyrgrunnlaget. 

Vann- og avløpsgebyrene kan heller ikke bru-

kes til å finansiere andre deler av kommunefor-

valtningen. 

9.3.5 Særskilte problemstillinger – 
utbygging 

Ved vurderingen av utbyggeres delfinansiering 

av infrastruktur, kan det være grunn til å se nær-

mere på adgangen til å kreve gebyr for eien-

dommer som er helt eller delvis ubebygd og/el-

ler under utvikling. Dette er regulert i vann- og 

avløpsanleggsloven § 3 annet og tredje 

punktum. 

Loven åpner for å innkreve gebyrer også for ei-

endommer hvor det ikke er hus eller bygninger. 

Gebyrplikten behøver dermed ikke nødvendig-

vis ha noen direkte sammenheng med utnyttel-

sen av den enkelte tomt og eiendom. Det er hel-

ler ikke et krav at eiendommen faktisk benytter 

seg av kommunens vann- og avløpstilbud. 

Dette følger av vann- og avløpsanleggsloven § 

3 første ledd: 

«Når ein fast eigedom har tilknyting til 
kommunal vass- eller avløpsleidning, an-
ten beinveges eller gjennom privat sam-
leidning, har skyldnad til å svare vass- og 

avløpsgebyr til kommunen. Det same 

gjeld når kommunen med heimel i 

plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-

2 har kravd at eigedomen skal ha slik 

tilknyting. Gebyr kan krevjast jamvel 

av eigedom som det ikkje er hus på, 

når kommunen kunne kravd tilknyting 

til slike leidningar om det hadde vore 

hus på eigedomen. Er det ikkje bygd på 
eigedomen av di det, i lov eller i vedtak 
av offentleg styresmakt, er sett forbod 
mot bygging, kan det ikkje krevjast gebyr 
så lenge forbodet gjeld. Det same gjeld 
når byggjehindringa er annan særleg 
grunn som eigaren ikkje har ansvaret for. 

Vi bemerker at gebyrplikten i utgangs-
punktet ikke avhenger av eiendommens 
status i henhold til reguleringsplan. I følge 
lovens forarbeider omfatter avgiftsplikten 
«både bebygd og utebygd eiendom og 
uten hensyn til om det for eiendommen 
foreligger stadfestet reguleringsplan.» 
(Vår utheving.) 

Kilde: Vass- og avløpsanleggslova § 3 

Dette kan stiller seg annerledes dersom det fo-

religger byggeforbud på eiendommen, jf. § 3 

første ledd nest siste setning. Om dette heter 
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det i forarbeidene om lovteksten som ble ved-

tatt, at det var «foreslått at avgiftsplikten for ube-

bygd eiendom skal suspenderes i den utstrek-

ning det skyldes offentlige restriksjoner eller 

andre forhold utenom eierens herredømme at 

eiendommen ligger ubebygd.» 

Dette må tolkes dithen at dersom kommune-

plan, reguleringsplan eller andre offentligretts-

lige påbud medfører at eiendommen ikke kan 

bebygges, så skal det heller ikke betales gebyr. 

For øvrig er vilkåret etter § 3 for å pålegge ge-

byrplikt for ubebygde eiendommer at  

1. kommunen har krevd slik tilknytning 

med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§§ 27-1 og 27-2 

2. kunne ha krevd nevnte tilknytning der-

som det hadde vært hus på eiendom-

men.  

Når det gjelder alternativ 2), vil det sentrale vil-

kåret for å kunne kreve tilknytning være at of-

fentlig vann-/avløpsledning går over eiendom-

men eller befinner seg i nærheten. 

Henvisningen til plan- og bygningsloven gjelder 

denne lovens kapittel 27 om krav til infrastruktur 

som skal være etablert før ulike tiltak etter loven 

kan iverksettes og oppføres. Brudd på disse be-

stemmelsene vil kunne være avslagsgrunn for 

søknader om tiltak, og det må derfor legges til 

grunn at bestemmelsene er av stor praktisk be-

tydning sett fra utbyggers ståsted. 

Bestemmelsene lyder som følger: 

«§ 27-1. Vannforsyning 

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk 
til opphold for mennesker eller dyr med 
mindre det er forsvarlig adgang til hygie-
nisk betryggende og tilstrekkelig drikke-
vann, samt slokkevann. Det samme gjel-
der opprettelse eller endring av eiendom 
for slik bebyggelse. Rettighet til å føre 
vannledning over annens grunn, alterna-
tivt til å knytte seg til felles ledningsnett, 
skal være sikret ved tinglyst dokument el-
ler på annen måte som kommunen god-
tar som tilfredsstillende. 

Når offentlig vannledning går over eien-
dommen eller i veg som støter til den, el-
ler over nærliggende areal, skal bygning 
som ligger på eiendommen knyttes til 
vannledningen. Vil dette etter kommu-
nens skjønn være forbundet med ufor-
holdsmessig stor kostnad, eller særlige 
hensyn tilsier det, kan kommunen god-
kjenne en annen ordning. 

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt 
i andre ledd, kreve at bygningen skal 
knyttes til offentlig vannledning når sær-
lige hensyn tilsier det. 

Reglene i andre og tredje ledd gjelder 
også for eksisterende byggverk. 

§ 27-2. Avløp 

Før opprettelse eller endring av eiendom 
til bebyggelse eller oppføring av bygning 
blir godkjent, skal bortleding av avløps-
vann være sikret i samsvar med forurens-
ningsloven. Rettighet til å føre avløpsled-
ning over annens grunn, alternativt til å 
knytte seg til felles ledningsnett, skal 
være sikret ved tinglyst dokument eller på 
annen måte som kommunen godtar som 
tilfredsstillende. 

Når offentlig avløpsledning går over eien-
dommen eller i veg som støter til den, el-
ler over nærliggende areal, skal bygning 
som ligger på eiendommen, knyttes til av-
løpsledningen. Vil dette etter kommune-
nes skjønn være forbundet med ufor-
holdsmessig stor kostnad eller særlige 
hensyn tilsier det, kan kommunen god-
kjenne en annen ordning. 

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt 
i andre ledd, kreve at bygningen skal 
knyttes til avløpsledning når særlige hen-
syn tilsier det. 

Reglene i andre og tredje ledd gjelder 
også for eksisterende byggverk. 

Før oppføring av bygning blir satt i gang, 
skal avledning av grunn- og overvann 
være sikret. Tilsvarende gjelder ved ved-
likehold av drenering for eksisterende 
byggverk.» 

Kilde: Plan og bygningsloven § 27 

Tilknytningsplikten som følger av plan- og byg-

ningsloven §§ 27-1 og 2 (vann og avløp) er også 

nærmere beskrevet i lovens forarbeider. Her er 

det vist til betydningen av at vannforsynings- og 
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avløpsforhold blir tilrettelagt og sikret på en for-

svarlig måte, noe som taler for at loven griper 

inn på tidlig stadium i byggesaker. 

Tiltakshavers plikt til å knytte seg til vann- og 

avløpsnett er også begrunnet i behovet for å 

sikre at offentlige vannforsynings- og avløps-

system blir bygd ut og drevet teknisk og drifts-

økonomisk rasjonelt. 

I plan- og bygningsloven § 27-1 annet ledd er 

det fastslått at «Når offentlig vannledning går 

over eiendommen eller i veg som støter til den, 

eller over nærliggende areal, skal bygning som 

ligger på eiendommen knyttes til vannled-

ningen.» 

Dette tilsier at kommunen ofte vil ha tilstrekkelig 

grunnlag for å kreve tilknytningsgebyr fra ube-

bygde tomter, dersom disse befinner seg i nær-

heten av offentlig vann- og avløpsnett. Gebyr-

plikten vil dermed kunne inntre tidligere enn ei-

endommens fysiske tilknytning til vann- og av-

løpsnettet.  

For ubebygd eiendom som ikke ligger i nærhe-

ten av eksisterende anlegg, vil det også være 

adgang til å kreve gebyr før tilknytning faktisk 

skjer. I disse tilfellene må imidlertid gebyrplikten 

knyttes opp mot en konkret byggesøknad før til-

strekkelig hjemmel foreligger. Så lenge tomten 

ikke utvikles vil det følgelig heller ikke være an-

ledning til å kreve inn gebyr for kostnader for-

bundet med fremtidige kostnader til vann- og 

avløpsforhold på stedet. 

9.3.6 Vurdering 

Som fremstillingen foran viser er det bred ad-

gang for kommunene til å få dekket inn sine ko-

stander til utbygging og drift av vann- og avløps-

infrastruktur fra utbyggere og andre eiere. 

En sentral begrensning er imidlertid selvkost-

prinsippet. Dette medfører at kommunene i 

praksis er underlagt strenge regler for omfanget 

av gebyrene som kreves inn. Forhold som ikke 

knytter seg direkte eller indirekte til kostnader 

ved vann- og avløp kan derved ikke hensynstas 

ved beregningen. Dette utelukker kommunen 

fra å legge vekt på eksempelvis verdiøkning 

som for enkelte eiere og eiendomsutviklere kan 

følge av et oppgradert eller bedret tilbud innen-

for vann- og avløp i området. 

9.4 Energiloven 

Energiloven danner det rettslige grunnlaget for 

regulering og organisering av energiforsy-

ningen. Formålet er at reglene skal fremme ef-

fektivisering og en optimal utnyttelse av tilgjeng-

elige energiressurser. 

Innføringen av energiloven opphevet det tidli-

gere monopolet på kraftomsetning. Med energi-

loven ble det innført et skille mellom bygging og 

drift av nett (monopolbasert) på den ene siden, 

og produksjon og salg av kraft (konkurranseut-

satt) på den andre siden. 

I henhold til energiloven gjelder det krav om 

konsesjon (tillatelse) for bygging og drift av 

kraftanlegg over en viss størrelse. Dette gjelder 

alle former for kraftanlegg, enten det dreier seg 

om nettanlegg eller produksjonsanlegg.  

I forbindelse med konsesjonsplikten er det også 

innført bestemmelser om tilknytningsplikt for 

nettselskapene, herunder også en plikt til å fo-

reta nødvendige investeringer. Tilknytningsplik-

ten innebærer at produksjon på alle nettnivå – 

det vil si kraftproduksjonen til de ulike overfø-

ringsnettene – gis en rett til å bli koblet til kraft-

nettet. Tilsvarende gjelder ved endringer i for-

bruk, slik at også forbruksenheter gis tilknyt-

ningsrett ved behov. 

Den uttalte målsettingen med regelen er forbed-

ret koordinering mellom nett, produksjon og for-

bruk. Videre er det et formål at nettinvesteringer 

skal foretas hos den netteier som mest hen-

siktsmessig kan gjennomføre dem, med tanke 

på lokalisering, spenningsnivå, lokalkunnskap 

og rasjonell utvikling av kraftsystemet. 

9.4.1 Om tilknytningsplikten 

Bestemmelsen i § 3-4 gjelder tilknytningsplikt 

for nettanlegg, og lyder som følger: 

«Alle som innehar konsesjoner for nett-

anlegg etter dette kapittel, har plikt til å 

tilknytte nye anlegg for produksjon av 
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elektrisk energi og nye anlegg for uttak 
av elektrisk energi som ikke omfattes av 

§ 3-3, og om nødvendig investere i 

nettanlegg. Den samme plikten gjelder 
ved produksjons- og forbruksøkninger 
som medfører behov for investeringer i 
nett. Plikten til å foreta nødvendige inves-
teringer i nettanlegg etter denne bestem-
melsen gjelder alle konsesjonærer der til-
knytningen utløser et investeringsbehov. 

Departementet kan gi unntak fra tilknyt-
nings- og investeringsplikten for produk-
sjon, dersom tiltaket ikke er samfunns-
messig rasjonelt.» (Vår utheving.) 

Kilde: Energiloven § 3-4 

Tilknytningsplikten må sees i sammenheng 

med at alle som eier nettanlegg er pålagt å 

sørge for at kraftprodusenter gis markedsad-

gang etter ikke-diskriminerende og objektive vil-

kår. Dette følger av energilovforskriften § 4-4. 

Etter forskriftens § 4-4 gjelder kravet om mar-

kedsadgang så langt det er driftsmessig for-

svarlig å gi slik markedsadgang til eksisterende 

nett.  

Energiloven § 3-4 medfører imidlertid en ytterli-

gere plikt til å gi tilgang til eksisterende nett. Et-

ter § 3-4 gis det bare unntak fra tilknytningsplik-

ten dersom tilknytning ikke er «samfunnsmes-

sig rasjonelt». 

Bestemmelsen viderefører også tidligere prak-

sis om tilknytningsplikt for forbruk på alle nettni-

våer. Nettselskapene er således pålagt å sørge 

for nettilknytning av forbruk. 

9.4.2 Betingelser for å pålegge in-
vesteringer i nettanlegg 

Tilknytningsplikten i energiloven § 3-4 pålegger 

nettselskapene å tilknytte nye anlegg for pro-

duksjon og forbruk på alle nettnivåer ved behov. 

Plikten innebærer at det enkelte nettselskap 

kan bli pålagt å investere i oppgraderte nettløs-

ninger, både i forbindelse med nytilknytning av 

anlegg for uttak og økninger ved eksisterende 

uttak som utløser behov for økt kapasitet i kraft-

nettet. 

Plikten til å foreta investeringer er pålagt nett-

selskapene av «konsesjonsmyndigheten» i 

henhold til energiloven. Gjennom forskrift er 

denne myndigheten i hovedsak delegert til Nor-

ges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

Dersom nettselskapet mener tilknytningen med 

tilhørende investeringer ikke er samfunnsmes-

sig rasjonell må nettselskapet eventuelt søke 

fritak hos NVE. 

Adgangen til å gi pålegg om nettinvesteringer 

gjelder generelt der hvor det er behov. Plikten 

innebærer at nettselskap kan bli pålagt å inves-

tere i nettløsninger, dersom det ikke er kapasitet 

i eksisterende nett. Dette vil gjelde selv om den 

enkelte nettinvestering isolert sett kan være be-

driftsøkonomisk ulønnsom for nettselskapet.  

Den sentrale betingelsen for å pålegge investe-

ringer er derfor at det foreligger et behov, enten 

ved nytilknytning eller forbruksøkning. Dette føl-

ger også av ordlyden i energiloven § 3-4 hvor 

det heter at plikten til å foreta nødvendige inves-

teringer i nettanlegg gjelder for alle nettselskap 

hvor tilknytning «utløser et investeringsbehov». 

9.4.3 Hvem omfattes av tilknyt-
ningsplikten? 

Som nevnt er det konsesjonsmyndigheten NVE 

som kan kreve at det foretas investeringer i nett-

anlegg. 

Plikten gjelder for alle nettselskaper (område-

konsesjonærer og regionalnettseiere) og Stat-

nett.  Dette må sees i sammenheng med den 

fysiske organiseringen av kraftnettet, med en 

inndeling i tre nivåer etter spenningsnivå; sen-

tralnettet (Statnett), samt regional- og distribu-

sjonsnettet. Tilknytningsplikten, herunder plik-

ten til å utrede, omsøke og eventuelt investere i 

nett, gjelder for alle tre nivåer av kraftnettet. 

Når det gjelder regional- og distribusjonsnet-

tene drives disse av nettselskap som hovedsa-

kelig eies av kommuner og fylkeskommuner. 

Sentralnettet drives av det statlige foretaket 

Statnett. 

Den som i henhold til energiloven er ansvarlig 

for tilknytning av kraftprodusenter og forbrukere 
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til nettet, og for å foreta de nødvendige investe-

ringer i den forbindelse, er eier av nettanleg-

gene, det vil si nettselskapene. 

Investeringsplikten etter energiloven § 3-4 vil 

dermed i praksis bli pålagt det enkelte nettsel-

skap. 

9.4.4 Hva omfatter investeringsplik-
ten? 

Det følger av det ovennevnte at nettselskapene 

etter gjeldende regelverk som utgangspunkt har 

en plikt til å tilby alle forbrukere som ønsker det 

tilgang til nettet, så lenge dette er samfunns-

messig rasjonelt. 

Loven oppstiller ikke konkrete rammer for inves-

teringsplikten, utover å vise til at nettselskapene 

kan pålegges å foreta «nødvendige investe-

ringer i nettanlegg». Den sentrale skranken for 

investeringsplikten blir dermed lovens vilkår om 

at dette gjelder så langt det er «samfunnsmes-

sig rasjonelt».  

Det er uttalt i forarbeidene at begrepet sam-

funnsmessig rasjonelt skal forstås på samme 

måte som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det 

betyr at både kostnads- og nytteelementer som 

kan verdsettes i kroner, samt de elementer som 

i dag ikke kan verdsettes på en allment aksep-

tert måte, må tas med i vurderingen.  

I forarbeidene er det påpekt at det ved mange 

prosjekter vil være de virkningene som ikke kan 

verdsettes, særlig miljøvirkninger, som varierer 

mest fra sak til sak og som kan være avgjø-

rende for utfallet av saken. Som eksempler på 

hva som ikke verdsettes i kroner er det nevnt 

visuelle virkninger, påvirkning på biologisk 

mangfold, ringvirkninger for næringslivet regio-

nalt og prosjektets betydning for friluftsliv og tu-

risme.  

Dersom nettselskapet vil gjøre gjeldende at 

nødvendige investeringer forbundet tilknyt-

ningsplikten overstiger det som er samfunns-

messig rasjonelt, må det søkes fritak hos NVE. 

Den nærmere vurderingen av om det skal gis 

fritak vil nødvendigvis måtte gjøres helt konkret, 

basert på en teknisk og samfunnsøkonomisk 

analyse av det enkelte prosjekt. 

9.4.5 Vurdering 

Energilovens system for å pålegge nettselskap-

ene en investeringsplikt gir det offentlige ad-

gang til å sikre privat finansiering av energiinfra-

struktur. Denne lovhjemmelen vil imidlertid ha 

opplagte begrensninger ved finansiering knyttet 

opp mot privat utbygging. Grunnen til dette er at 

investeringsplikten etter energiloven retter seg 

mot nettselskapene (områdekonsesjonærene) 

og ikke mot den enkelte utbygger eller grunn-

eier. Nettselskapene er i stor grad eiet av kom-

muner og fylkeskommuner, og bidragene fra 

private parter vil derfor uansett være begrenset. 

For øvrig gir energiloven ikke adgang til å hen-

synta generelle verdiøkninger knyttet til eien-

dom ved utbygging og oppgradering av nettan-

legg. 

9.5 Bompenger 

Når det gjelder finansiering av veger er hoved-

regelen at staten har det økonomiske ansvaret 

for riksvegene, fylket for fylkesvegene og kom-

munene for de kommunale vegene. Dette er 

fastsatt i veglovens § 19 mv. 

Vegloven åpner imidlertid for at brukerbetaling i 

form av bompenger kan benyttes som finansie-

ringskilde for utbygging av veginfrastruktur, 

jernbane og kollektivtrafikk i byområder. Bom-

penger regnes som en offentlig avgift og er 

hjemlet i vegloven. 

I det videre gis en nærmere beskrivelse av da-

gens regelverk for privat finansiering av trans-

portinfrastruktur i form av bompenger. 

9.5.1 Vegloven § 27 – Adgangen til 
å kreve bompenger 

Hjemmelen for innkreving av bompenger følger 

av vegloven § 27. Bestemmelsen fastslår at 

Samferdselsdepartementet etter Stortingets 

samtykke kan fastsette at det skal kreves bom-

penger på offentlig veg for å finansiere vegut-

bygging. I tillegg til investeringer i infrastruktur 
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kan bompenger i de store byene benyttes til kol-

lektivtrafikk. 

Bestemmelsen i vegloven § 27 første ledd lyder 

som følger: 

«Med samtykke frå Stortinget kan depar-
tementet fastsette at det skal krevjast 
bompengar på offentleg veg, fastsette 
storleiken på avgiftene, og sette vilkår om 
bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bom-
pengane kan nyttast til alle tiltak som 
denne lova gir heimel for. Dessutan kan 
dei nyttast til investeringar i faste anlegg 
og installasjonar for kollektivtrafikk på 
jernbane, inkludert sporveg og tunnel-
bane. Som del av ein plan om eit heil-
skapleg og samordna transportsystem i 
eit byområde, kan bompengar nyttast til 
tiltak for drift av kollektivtrafikk.» 

Kilde: Vegloven § 27 

Bompenger kan benyttes for «alle tiltak som 

denne lova gir heimel for». Dette åpner for at 

bompenger i prinsippet kan benyttes for å finan-

siere planlegging, grunnerverv, bygging, drift og 

vedlikehold av offentlig veg. Utover disse ram-

mene er det i utgangspunktet ikke satt formelle 

begrensninger for på hvilke prosjekter som kan 

tillates som bompengeprosjekt. Den praktiske 

begrensningen vil ligge i Stortingets føringer i 

Nasjonal transportplan og gjennom enkeltsaker.    

I hovedsak er det tre typer bompengeprosjekter: 

enkeltprosjekter, bomringer i by og «vegpak-

ker» på det høytrafikkerte vegnettet. Inntektene 

fra bomringer i by brukes til å finansiere både 

vegprosjekter og infrastruktur for lokal kollektiv-

trafikk. For øvrige bompengeprosjekter vil form-

ålet være finansiering av veginvesteringer.  

Normalt har ikke løpende drift og vedlikehold av 

eksisterende veg blitt finansiert ved bompenger. 

9.5.2 Innkreving av bompenger 

Som nevnt er det Stortinget som vedtar det en-

kelte bompengeprosjekt etter forslag fra Sam-

ferdselsdepartementet. Når det gjelder innkre-

vingen av bompenger er dette som hovedregel 

organisert gjennom aksjeselskaper (bom-

pengeselskaper) med grunnlag i avtale mellom 

Statens vegvesen og selskapet. Avtalene er 

mer eller mindre standardiserte. Det er i dag om 

lag 60 bompengeselskaper i Norge. 

Bompenger er en form for brukerfinansiering av 

veg- og transportinfrastruktur, og avgiften kre-

ves inn av den enkelte trafikant. Trafikantens 

betalingsforpliktelse oppstår ved bompasse-

ringen. Betaling av bompenger til bomselskapet 

kan skje på forskjellige måter, enten etter-

skuddsmessig eller ved inngåelse av abonne-

ment (for eksempel Autopass). Innkreving skjer 

da ved elektronisk registrering av passeringene 

i bomstasjonen. 

9.5.3 Omfang og beregning av 
bompenger 

Ved bompengeinnkreving er kravet til sammen-

heng mellom betaling og nytte et viktig prinsipp. 

Dette innebærer at de som betaler bompenger 

skal ha nytte av vegprosjektet bompengene fi-

nansierer. Likeledes må de som har nytte av 

prosjektet være med på å betale. Kravene som 

følger av nytteprinsippet, gjelder både geogra-

fisk og tidsmessig. 

Nytteprinsippet er omtalt nærmere i blant annet 

Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015.  Her 

er det påpekt at Samferdselsdepartementet 

ønsker å legge stor vekt på nytteprinsippet. Vi-

dere er det vist til at det i den sammenheng vil 

gjøre seg gjeldende forskjeller mellom enkelt-

prosjekter og pakker. 

For enkeltprosjekter antas det at nytteprinsippet 

vil være enkelt å praktisere ved at bomstasjo-

nen etableres i tilknytning til prosjektet. For 

strekningsvise pakker vil utbyggingen gjelde 

flere prosjekter på én strekning, mens innkre-

vingen ofte bare skjer på ett punkt på vegen. 

Samferdselsdepartementet påpeker i NTP 

2006-2015 at det er viktig at bomstasjonen i 

disse tilfellene plasseres sentralt i forhold til ut-

byggingen, slik at det oppnås nærhet mellom 

betaling og nytte. 

I lukkede systemer, som for eksempel bom-

ringer rundt byer, vil ikke enkeltprosjekter nød-

vendigvis være knyttet direkte til den enkelte 

bomstasjonen.  I Nasjonal transportplan 2006-
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2015 er det vist til at ved bruk av «bypakker» 

gjelder det prosjekter som har innvirkning på 

den samlede transportinfrastrukturen, slik at tra-

fikantene som betaler bompenger i en bomsta-

sjon kan få indirekte nytte gjennom bedre fram-

kommelighet på både vegnettet og i kollektiv-

systemene. 

Når det gjelder størrelsen på den den enkelte 

avgift (passeringsavgift), er det ikke angitt nær-

mere reguleringer av dette i vegloven. 

Stortinget har i utgangspunktet adgang til å fast-

sette størrelsen av avgiften og sette vilkår om 

bestemt bruk av midlene, likevel slik at denne 

oppgaven anses å være tillagt forvaltningen 

dersom Stortinget ikke har foretatt noen takst-

fastsettelse i den konkrete bompenge-sak. 

Samferdselsdepartementet har delegert sin 

kompetanse til å godkjenne takst- og rabattord-

ninger til Vegdirektoratet. For øvrig fastslår ikke 

vegloven retningslinjer eller rammer for avgif-

ten. 

I rettspraksis er det lagt til grunn at det er opp til 

forvaltningens frie skjønn å fastsette takstsyste-

met for det enkelte bompengeprosjekt, dersom 

dette ikke er gjort av Stortinget. Bomprosjekter 

kan variere etter type anlegg, anleggskostna-

der, trafikkfrekvens, nytte for ulike brukergrup-

per mm. Ulikhetene medfører at forvaltningen 

må fastsette takster som tilfredsstiller særegen-

hetene ved det enkelte anlegg. 

Takstsystemene skal ellers bygge på de prin-

sipper som er nedfelt i de Stortingsmeldinger 

som omhandler dette (St. meld. nr. 32 (1988-

89), St. meld. 46 (1990-91), St. meld. nr. 34 

(1992-93)). 

9.5.4 Vurdering 

Bompenger gir adgang for å kreve brukerbeta-

ling for de fordeler som skapes ved utbygging 

av transportinfrastruktur. Dette medfører at de 

trafikantene som nyter godt av infrastrukturen 

også er med på å betale for denne. 

Likevel kan for eksempel en vegutbygging også 

komme tomteeiere og utbyggere til gode. Bom-

penger vil være lite egnet for å fange opp og til-

bakeføre verdistigning på eiendommer som 

følge av vegprosjekter. Bompenger vil i denne 

sammenhengen være et lite målrettet virkemid-

del utover det å sørge for at de individuelle bru-

kerne av vegen må yte bidrag. 

9.6 Fordeling av planskapte 
verdiøkninger mellom 
grunneiere 

I henhold til jordskifteloven § 3-30 mv. er jord-

skifteretten tillagt kompetanse til å fordele ver-

diøkning som følge av reguleringsplaner mel-

lom berørte eiendommer, noe som utgjør en 

egen sakstype. Reglene rundt dette er tema i 

det videre. 

Hensynet bak denne sakstypen er et ønske om 

en rettferdig fordeling mellom grunneiere, ved 

verdiøkninger som følger av kommunale regu-

leringsplaner (planskapte verdiøkninger). 

Ved slike planer kan flere større felles tiltak ut-

gjøre en del av plangrunnlaget. Plassering av 

offentlige rom, sosial- og teknisk infrastruktur, 

grønnstruktur mv. vil bli vurdert for området un-

der ett, uavhengig av eierskap til eksisterende 

eiendommer og tomter. Dette kan medføre en 

verdiøkning for planområdet samlet sett, men 

kan slå ulikt ut for de ulike eiendommene som 

er omfattet av planen. Dermed kan det oppstå 

en forskyvning av planskapte arealverdier. 

I prinsippet åpner jordskifteloven for å utjevne 

verdiøkning mellom eiendommer som gjennom 

ny regulering får en planskapt netto verdiøkning 

og eiendommer som ikke får det, men som like-

vel bidrar med arealer til for eksempel lekeplas-

ser eller interne friområder innenfor planområ-

det. 

Reglene anses å kunne bidra til helhetlig og rett-

ferdig arealplanlegging. Arealplaner kan på 

denne måten utarbeides uten hensyn til eien-

domsgrenser og uten at planen må utformes 

slik at hver enkelt grunneier får sin del av utbyg-

gingsverdiene utlagt på sin eiendom.  
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Fordelingen oppnås ved overføring av framti-

dige verdier fra eiendommer som har en plan-

skapt netto verdiøkning til eiendommer som 

ikke har slik verdiøkning, men som har areal 

som inngår i planen eller i det arealet som kom-

munen har bestemt at det skal foregå en forde-

ling innenfor. Disse arealene kan i planen være 

utlagt som friarealer, interne veger, annen tek-

nisk infrastruktur og liknende. Arealene er ofte 

viktige for planen, men har isolert sett ikke den 

samme verdi for grunneiere som arealene som 

er lagt ut som byggeområder. 

Som nevnt er det jordskifteretten som er tillagt 

kompetanse til å foreta denne overføringen av 

verdier. Jordskifteretten er en form for særdom-

stol. I hovedsak har jordskifterettene tre hoved-

oppgaver. For det første skal domstolen be-

handle jordskiftesaker som gjelder prosesser 

hvor eiendomsforhold skal endres eller ordnes 

slik at bruken av eiendommen blir mer tjenlig. 

For det andre skal domstolen foreta grensefast-

setting, og for det tredje foreta erstatningsutmå-

ling ved for eksempel ekspropriasjon (skjønn). I 

tillegg kommer særskilte saker, som fordeling 

av planskapt verdiøkning mellom eiendommer. 

9.6.1 Lovhjemmel 

Lovhjemmelen for verdioverføring følger av 

jordskifteloven § 3-30 som fastslår følgende: 

«Jordskifteretten kan fordele planskapt 
netto verdiauke mellom eigedommar som 
er omfatta av ein reguleringsplan. For-
delinga kan gjerast dersom planmyndig-
heita med heimel i plan- og bygningslo-
ven § 12-7 nr. 13 i reguleringsplanen har 
gitt føresegn om at planskapt verdiauke 
skal fordelast. Planmyndigheita må i re-
guleringsplanen ha fastsett den geogra-
fiske avgrensinga av området for forde-
ling.» 

Kilde: Jordskifteloven § 3-30 

Det følger av annen setning at det er en forut-

setning for verdioverføring at planmyndigheten 

(kommunen) må ha gitt bestemmelser om at 

planskapt verdiøkning skal fordeles. Dette må 

sees i sammenheng med plan- og bygningslo-

ven § 12-7 nr. 13, som henviser til jordskiftelo-

ven. Bestemmelsen i plan og bygningsloven § 

12-7 nr. 13 gjelder reguleringsplaner og lyder: 

«I reguleringsplan kan det i nødvendig ut-
strekning gis bestemmelser til arealfor-
mål og hensynssoner om følgende for-
hold: 

13. krav om fordeling av planskapt netto 
verdiøkning ved ulike felles tiltak innenfor 
en nærmere bestemt del av planområdet 
i henhold til jordskifteloven § 3-30.» 

Kilde: Plan og bygningsloven § 12-7 

Bestemmelsen gir grunneiere og rettighetsha-

vere adgang til å fremsette krav om bruk av jord-

skifte når reguleringsplanen er vedtatt. Gjen-

nom en slik bestemmelse forutsetter planmyn-

digheten jordskifte brukt til fordeling av de ver-

dier planen skaper. 

Dersom grunneiere eller rettighetshavere kre-

ver jordskifte for å fastsette fordeling av netto 

verdiøkning som følge av reguleringsplanen, 

følger de nærmere bestemmelsene av jordskif-

teloven §§ 3-31 og 3-32. 

9.6.2 Verdier som skal fordeles 

I henhold til jordskifteloven § 3-31 skal jordskif-

teretten avklare om, og eventuelt hvilke, verdier 

som er skapt gjennom vedtatt reguleringsplan. 

Retten skal for det første fastsette samlet plan-

skapt netto verdiøkning i området. I henhold til 

forarbeidene utgjør dette differansen mellom 

planskapt verdiøkning og kostnader knyttet til 

eventuelle tiltak.   

For det andre skal retten fastsette de delene 

som hver part skal ha av verdiøkningen, for ek-

sempel ved å fastsette dette som en brøk mel-

lom partene. Fordelingen skal skje uavhengig 

av om de ulike eiendommer har fått utbyggings-

muligheter på sine arealer eller ikke.  

For det tredje skal retten, når den fastsetter en 

slik brøk, verdsette alle eiendommene i området 

ut ifra de egenskapene eiendommene har til ut-

byggingsformål uavhengig av reguleringsplan. 

Dette har sammenheng med at det er forskjell 

på hvor egnet ulike deler av terrenget er som 
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byggegrunn. Hensyn som for eksempel belig-

genhet, utsikt, bratthet og opparbeidelseskost-

nader gjør enkelte deler av området bedre eller 

dårligere egnet enn andre deler, og dette skal 

virke inn på verdsettingen. 

Formålet med bestemmelsen i § 3-31 er at jord-

skifteretten skal kunne fordele utbyggingsver-

dien slik at alle grunneierne får sin del av den 

totale utbyggingsverdien. 

9.6.3 Gjennomføring av fordelingen 

På bakgrunn av verdifastsettelsen som gjen-

nomføres i henhold til § 3-31 skal jordskifteret-

ten komme frem til en fordelingsnøkkel. Verdi-

fordelingen skjer deretter ved naturalutlegg og 

ikke ved fordeling av penger, og er nærmere re-

gulert i § 3-32. 

Ifølge § 3-32 skal jordskifteretten ved forde-

lingen «så langt råd er, tildele ein part utbyg-

gingsrettar på eller inntil eigedommen parten 

har». Med andre ord skal fordelingen hovedsa-

kelig skje i form av utbyggingsretter, slik at hver 

eiendom får det antall utbyggingsretter den har 

krav på etter verdsettingen. 

I praksis betyr dette at dersom et område åpner 

for utbygging av 28 tomter, og en av eiendom-

mene for eksempel har en brøkandel på 1/4, 

skal denne eiendommen ha 7 av tomtene til ut-

bygging. I første rekke skal jordskifteretten for-

søke å tildele utbyggingsretter inntil eller på 

vedkommende grunneiers eiendom, men ut-

byggingsretter kan også tildeles på andre eien-

dommer. I så fall skal den som tildeles utbyg-

gingsretten, også få eiendomsretten til tomten. 

I praksis vil ikke fordelingen av tomter nødven-

digvis gå opp. I så fall vil den som har størst an-

del av en tomt kunne kreve denne utlagt til seg, 

mens de øvrige får oppgjør i penger. Om ingen 

setter frem krav, vil eiendommen bli et sameie. 

9.6.4 Vurdering 

Jordskiftelovens bestemmelser i § 3-30 mv. for-

holder seg til verdiøkning som følge av offent-

lige investeringer som bidrar til å øke et områ-

des attraktivitet.  

Imidlertid er det slik at jordskiftelovens bestem-

melser kun retter seg mot den innbyrdes forde-

lingen av verdiøkning mellom grunneierne. Lo-

ven gir ingen hjemmel for å kreve hele eller de-

ler av denne gevinsten ført tilbake til samfunnet.  

Lovens bestemmelser er et eksempel på at lov-

giver har anerkjent betydningen av investe-

ringer i infrastruktur kan gi til dels tilfeldige ut-

slag med tanke på hvem som nyter godt av 

disse økonomisk sett. De hensyn jordskiftelo-

vens bestemmelser er ment å ivareta en rettfer-

dig fordeling mellom grunneiere, og ikke grunn-

eiernes til å finansiere av offentlig infrastruktur.
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10. Forslag til endringer

I forrige kapittel redegjorde vi for de regler som 

finnes i dagens lovverk for å kreve hel eller del-

vis finansiering til opparbeidelse av offentlig 

infrastruktur i byggeområder. I dette kapittelet 

gis en overordnet vurdering av potensialet for 

utvidelse av dagens, endringer i eksisterende 

lovgivning og muligheter for implementering av 

nye virkemidler. 

10.1 Rettslige premisser for lov-
endring 

Avtaler som binder kommunen til en bestemt re-

guleringsutvikling eller avtaler som ellers binder 

kommunen til å bruke, eller ikke bruke, sin kom-

petanse til offentlig myndighetsutøvelse i framt-

iden, reiser en rekke spørsmål av rettslig karak-

ter. Det er ikke uten videre gitt at kommunene 

lovlig kan binde opp sin forvaltningsmyndighet 

gjennom slike avtaler. Når lovgiver har lagt 

myndighet til kommunene, har det rimeligvis 

ikke vært forutsetningen at kommunene i etter-

tid skulle innskrenke sin myndighet gjennom av-

taler. 

Utbyggingstakten er et annet forhold som det er 

vanlig å si noe om i en utbyggingsavtale. Dette 

kan for eksempel være i form av en fremdrifts-

plan for oppføring av eller innflytting av boenhe-

ter, eller – særlig ved større byggeprosjekter –  

krav til rekkefølge av utbygging av de enkelte 

deler av utbyggingsområdene i planen, i takt 

med utbygging av nødvendig infrastruktur. 

Utbyggingsavtaler har vært (og er) kontroversi-

elle ut fra prinsippet om kommunen har begren-

set adgang til å binde opp sin framtidige forvalt-

ningsmyndighet. Avtalebegrepet gir i utgangs-

punktet antydninger om at begge parter er ment 

å skulle forplikte seg, og siden kommunens 

«forhandlingsmiddel» i denne sammenheng er 

utøvelse av offentlig myndighet, er det stilt 

spørsmål om og eventuelt hvor langt kommu-

nen kan gå i å avgi forhåndstilsagn om hvordan 

denne myndigheten vil komme til å bli benyttet i 

framtiden. 

Problemstillingen knytter seg særlig til hvilket 

vern tredjemann/allmennheten har mot at ut-

bygging skal bestemmes gjennom en avtale 

som tredjemann i mindre grad har mulighet til å 

påvirke: Avtalene trer i stedet for den plan-, re-

gulerings- og byggetillatelsesprosess som er 

lovfestet i plan- og bygningsloven – en prosess 

som nettopp skal sikre at kommunen foretar en 

fri, åpen og bred avveining av så vel hensynene 

for utbygging som mothensynene. 

Bindingen kan knytte seg til framtidig rettsan-

vendelse, skjønnsutøvelse og saksbehandling, 

og den kan være både positiv og negativ: Med 

positiv binding av myndighet menes for eksem-

pel at kommunen i avtalen gir løfte om å treffe 

et bestemt vedtak. Negativ binding vil innebære 

at kommunen avstår fra å treffe andre framti-

dige vedtak som kan utgjøre en belastning for 

utbygger. 

Prinsippet om å unngå forhåndsbinding ivaretas 

i dagens system gjennom forbudet i lovens § 

17-4 siste ledd, mot at kommunen inngår bin-

dende utbyggingsavtaler før arealplanen for 

området er vedtatt. Dette prinsippet er så vidt 

grunnleggende at det må påregnes at lovgiver 

vil videreføre dette forbudet ved en eventuell ut-

videlse av ordningen med utbyggingsavtaler.  

10.2 Endringer i eksisterende 
lovgivning om utbyggings-
avtaler 

10.2.1 Svakheter ved dagens 
system 

Fra et LVC-perspektiv vil utbyggingsavtalemo-

dellen være den som gir en mer forutsigbar dek-

ning av infrastrukturkostnader. Den har liten 

selvstendig betydning i forhold til opparbeidelse 

av veg-, vann- og avløpsanlegg etter § 18-1, et-

tersom dette regelverket sikrer en opparbei-

delse finansiert av de private utbyggerne. Kob-

lingen mellom krav til rekkefølgebestemmelser i 

arealplan og utbyggingsavtaler der utbyggerne 
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forplikter seg til å delta i større infrastrukturut-

bygginger, sikrer finansiering av større infra-

strukturprosjekter som kreves for å realisere 

den private utbyggingen. 

Det er imidlertid noen svakheter med systemet 

med utbyggingsavtaler. Forbudet mot å inngå 

avtaler om sosial infrastruktur, legger en be-

grensning på bruken av slike avtaler som red-

skap til finansiering av skoler, barnehager mv. 

Forbudet vil ikke nødvendigvis være en fordel 

for utbygger heller. Når skolekapasiteten har 

nådd sitt metningspunkt, og ny skole blir en for-

utsetning for ytterligere utbygging, hjelper det 

ikke grunneier at alt annet er på plass eller kan 

opparbeides. En mulighet til å forsere utbyg-

gingen ved å bidra til ny skole eller utbygging av 

eksisterende vil da kunne være en fordel i en 

slik situasjon. 

I tillegg er det en usikkerhet knyttet til hva som 

kan anses som nødvendig infrastruktur.  En sat-

sing på utbygging der for eksempel utbyggerne 

bidrar til opparbeidelse av et parkområde, en 

større samlevei med en mindre direkte tilknyt-

ning til de enkelte reguleringsplaner, men til 

nytte for de samlet, vil kunne medføre at kravet 

om dekning er ugyldig og kommunen sitter med 

regningen. 

En tredje svakhet er at det bare kan kreves et 

bidrag til infrastrukturtiltak som henger sammen 

i tid med realiseringen av den enkelte plan. Det 

er en snever adgang til å inngå avtale om finan-

sielle bidrag til fremtidig investeringer og opp-

graderinger, som likevel vil ha en tilknytning til 

at økte behov som følge den kommende utbyg-

gingen. 

10.2.2 Mulighet for endringer 

Det må antas at det vil være realistisk å gjen-

nomføre en endring eller justering av forbudet 

mot å inngå avtaler om finansiering av sosial 

infrastruktur ved en lovendring. Ved å opprett-

holde kravet om at bidragene fra tiltakshaverne 

skal være forholdsmessige, vil ikke en slik end-

ring nødvendigvis medføre at tiltakshaverne på-

legges større utgifter. 

Det bør også foretas en klarere grensesetting 

av hva som ligger i nødvendighetskravet i plan- 

og bygningsloven § 17-3 andre ledd. En slik av-

grensning kan i første omgang gjøres uten lov-

endring, men gjennom utarbeidelse av veiled-

ningsmateriale, eventuelt innføring av en for-

skrift som presiserte grensene.  Det bør også på 

langt sikt foretas en evaluering av om innholdet 

i nødvendighetskriteriet bør justeres ut fra en 

mer utvidet vurdering av de behov en utbygging 

medfører. 

Når det gjelder tidshorisonten, vil dette vanske-

lig endres, uten at sentrale rettssikkerhetsbe-

traktninger og demokratiske hensyn tilsideset-

tes. Dersom kommunen skal kunne kreve bi-

drag fra grunneiere for fremtidige infrastruktur-

tiltak uten tilknytning til en planlagt utbygging, vil 

en sentral forutsetning tilsidesettes. Ved å inngå 

en avtale om tillatt utbygging langt frem i tid mot 

et vederlag, vil kommunen kunne komme til å 

binde opp sin fremtidige reguleringsmyndighet. 

Dette vil kunne stride mot lokaldemokratiske 

prinsipper. 

10.2.3 Konklusjon 

Fra et LVC-perspektiv er det rom for justeringer 

og forbedringer av systemet med utbyggingsav-

taler etter plan- og bygningsloven. Systemet vil 

likevel ha sine begrensninger og bør suppleres 

med andre ordninger for å effektivisere en inn-

henting av økning av eiendomsverdien. 

10.3 Vurdering av andre virke-
midler 

En planendring som medfører at et område blir 

åpnet for utbygging eller at eksisterende utbyg-

get område skal fortettes, vil i seg selv medføre 

en økning av verdiene for arealene som omfat-

tes av planen. Denne verdiøkningen vil forster-

kes når det offentlige legger til rette for og finan-

sierer teknisk og sosial infrastruktur. 

Som det fremgår av gjennomgangen i kapittel 9, 

finnes det en rekke virkemidler for å sikre delta-

kelse fra grunneiere og utbyggere i nødvendig 

infrastruktur. Dette vil i de fleste tilfeller kunne gi 
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kommunen hel eller delvis dekning eller reduk-

sjon av utgiftene til infrastrukturinvesteringer. 

Disse virkemidlene er imidlertid begrenset til å 

hjemle innhenting av de reelle kostnadene knyt-

tet til konkrete infrastrukturtiltak. Det finnes i dag 

ingen virkemidler som er rettet mot innhøsting 

for det offentlige av verdiøkningen planarbeidet 

og investeringene medfører. 

Til dette kan det tenkes flere typer virkemidler. 

Til forskjell fra de som er nevnt i kapittel 9, vil 

ikke disse ta utgangspunkt i kostnader for inves-

teringer, men en antatt økning i verdien av are-

alene (Land Value Capture). I det følgende gis 

det en overordnet vurdering av hvordan slike 

virkemidler kan implementeres i lovverket. 

En forutsetning for en slik verdiinnhenting er at 

det at det foreligger et rettsgrunnlag for å påføre 

grunneier eller utbygger en forpliktelse til å be-

tale en form for vederlag eller avgift som følge 

av en verdiøkning. Det nærliggende rettsgrunn-

laget for de virkemidler som omtales nedenfor 

vil være endringer i lovgivningen. 

10.3.1 Eiendomsskatt 

Gjennom lov om eiendomsskatt av 1975 er 

kommunene gitt hjemmel til å innføre skatt på 

fast eiendom. Etter lovens § 3 kan kommunen 

skive ut skatt på: 

 Faste eiendommer i hele kommunen 

 Faste eiendommer i et avgrenset område 

 Verk og bruk i hele kommunen 

 Annen næringseiendom 

 Forskjellige kombinasjoner av disse 

Medregnet til fast eiendom er bygninger med til-

hørende tomt, herunder hager, lagertomt, bryg-

ger og anlegg. Skattesatsen skal etter § 11 

være minst to promille og høyst syv promille av 

eiendomsverdien. Eiendomsskatten betales år-

lig.  

En kan se for seg at kommunen gjennom ileg-

gelse av eiendomsskatt vil kunne fange opp noe 

av verdiøkningen på eiendommen. Imidlertid vil 

dette etter dagens regler være begrenset til 

maksimalt 7 kroner pr 1 000 kroner i verdiøk-

ning. En slik skattesats vil ikke gi noe større bi-

drag til infrastrukturutbygging.  

Et alternativ ville være å innføre en særlig skat-

tesats for utbyggingsområder. En kunne da 

tenke seg at man innførte en høyere skattesats 

over en periode for utvalgte områder i kommu-

nen. Dersom denne inntekten skal øremerkes til 

infrastrukturtiltak, vil man også måtte innføre en 

slik regel i loven, ettersom det i dagens lovverk 

ikke foreligger noen slik forutsetning, eller ad-

gang til å stille et slikt krav overfor kommunen. 

10.3.2 Forbedringsavgift (skatt 
på gevinst av verdistigning 
som følge av vedtak om of-
fentlig investering) 

Som påpekt i kapittel 0 vil skatt av gevinst av 

verdistigning som følge av vedtak om offentlig 

investering kunne være en mer målrettet og ef-

fektiv måte å innhente en andel av verdisti-

gingen som følge av vedtak om endring av 

arealbruk og offentlige investeringer. En slik av-

gift eller skatt bør ha høyere effektiv skattesats 

enn tradisjonell eiendomsskatt, som for eksem-

pel 30-60 prosent av verdistigningen. Inntek-

tene bør bidra til finansiering av infrastruktur 

både i forkant av og etter at investeringen er 

gjort. 

En slik ordning vil etter sitt innhold skille seg så 

vidt mye fra de eksisterende ordninger for både 

skattlegging av eiendom og krav om dekning av 

faktiske utgifter til opparbeidelse av infrastruk-

tur, at det mest hensiktsmessige ville være å ut-

arbeide en egen lov for å sikre dekning. 

Objektet for skattekravet er verdiøkningen på 

eiendom som følge av det offentlige investe-

ringsvedtaket.  Dette innebærer også at det ikke 

er tilstrekkelig å fastsette en verdi på eiendom-

men slik hovedregelen etter eiendomsskattelo-

ven forutsetter. Skattegrunnlaget vil være diffe-

ransen mellom opprinnelig verdi før regulering 

og infrastrukturinvesteringer og ny verdi etter at 

nevnte tiltak er gjennomført. 
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Det vil også måtte gjøres en kartlegging av 

hvilke eiendommer som omfattes av skatten. En 

kan se for seg at det må treffes et vedtak om 

hvilke områder som skal underlegges en slik 

skatteøkning. 

Ut fra prinsippet om at skatten skal dekke en 

rekke engangsinvesteringer, og at den er rettet 

mot en fremtidig inntekt vil det være naturlig at 

en slik skatt vil være en engangsskatt. 

Det oppstår også et spørsmål om hvilket tids-

punkt som kan legges til grunn for forfall av skat-

tekravet. Det vil i den forbindelse være sentralt 

å finne et tidspunkt som sikrer finansiering av 

infrastrukturtiltakene, noe som tilsier et så tidlig 

tidspunkt som mulig, vurdert opp mot når det 

oppstår en reell verdiøkning på grunneiers 

hånd. Tidspunktet for forfall må også korrespon-

dere med at det er en viss sikkerhet for at ut-

byggingen av infrastruktur iverksettes og ferdig-

stilles innenfor en rimelig tidshorisont.  Kommu-

nen bør derfor på sin side være forpliktet til å 

iverksette de tiltak som utløser verdistigingen, 

hvis forfallstidspunktet legges til før ferdigstil-

lelse eller iverksettelse. 

En rettferdiggjøring av skattekravet kunne tilsi 

at inntekten til kommunen øremerkes infrastruk-

turutbygging. Dette må i så fall fastsettes i en 

egen bestemmelse i loven. Dersom en slik be-

skatning skal ha en verdi utover andre eksiste-

rende virkemidler for dekning av kostnader til 

infrastruktur, bør imidlertid definisjonen av infra-

strukturtiltak være så vid at den både dekker so-

sial og teknisk infrastruktur, og det er tilstrekke-

lig at dette generelt kommer fremtidige brukere 

av området til gode, for eksempel større idretts-

anlegg eller helsestasjoner som betjener større 

deler av eller hele kommunen. 

Innføring av en slik avgift vil både kunne sikre 

finansiering av infrastruktur, og at denne finan-

sieringen belastes de av kommunens innbyg-

gere som vil tjene mest på endringene. 

10.3.3 Utbyggingsavgift 

Eiendomsskatt og forbedringsavgifter er instru-

menter innrettet mot å skattlegge formuen og 

inntekten som kommer fra eiendom. Utbyg-

gingsavgift, bestående av et bestemt beløp per 

kvadratmeter, er en tredje type instrument som 

kan realiseres som følge av plan- og infrastruk-

turvedtakene, men som i større grad er rettet 

mot selve utbyggingsprosessen. 

Utgangspunktet for den videre framstilling er 

Regulativet om samfunnsinfrastrukturavgift 

(heretter Regulativet) som ble innført i England 

og Wales i 2010 (Community Infrastructure 

Levy Regulations 2010), vurdert i sammenheng 

med andre norske regler om finansiering av 

infrastruktur. 

Regulativet 

Regulativet gir de lokale myndighetene i Eng-

land og Wales hjemmel til å kreve avgifter fra 

eiendomsutviklere og utbyggere som iverkset-

ter nye byggeprosjekter i deres myndighetsom-

råde. Midlene kan brukes til et bredt spekter av 

infrastrukturtiltak, eksempelvis trafikkforbed-

ringer, flomsikring, skoler, fritidssenter og par-

ker. Inntektene kan således finansiere et variert 

utvalg av samfunnsnyttige tiltak. 

Det følger av Regulativet at inntektene bare skal 

kunne benyttes til tiltak som skal betjene ny ut-

bygging. Det vil bare kunne brukes penger på 

oppgradering eller fornyelse av eksisterende 

infrastruktur dersom dette er for å kompensere 

for en belastning den utsettes for ved ny utbyg-

ging. 

Det er også lov å bruke inntektene til bygging av 

tiltak utenfor planområdet, så lenge dette kom-

mer utbyggingsområdet til gode. Det er også 

anledning for flere myndigheter å bruke inntek-

tene til å finansiere interkommunale tiltak som 

hovedveier, rassikringstiltak og lignende.  

Det er bare bygninger til varig opphold som kan 

ilegges en utbyggingsavgift. Avgiften skal be-

regnes med et beløp per kvadratmeter netto øk-

ning av tillatt utbygging. Kravet stilles i sammen-

heng med søknad om byggetillatelse. Det er 

eier av utbyggingseiendommen som til enhver 

tid er ansvarlig for innbetaling av avgiften. 
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Opp til fem prosent av inntektene vil kunne be-

nyttes til å dekke administrative kostnader. Ut-

gifter utover dette vil kommunen selv måtte 

dekke. Meningen er at mest mulig av inntektene 

faktisk skal brukes til infrastrukturtiltak. 

Regulativet åpner også for at kommunene skal 

kunne foreta en forsiktig opplåning mot fremti-

dige inntekter fra denne avgiften. Dette forutset-

ter riktignok tillatelse fra statlig myndighet. For å 

sikre innsyn i bruken av avgiften, er det pålagt 

utarbeidelse av en årsrapport som redegjør for 

hvor mye som ble mottatt av inntekter, hva de 

ble brukt til, og hvor mye som ennå ikke er brukt. 

Myndigheter som ønsker å benytte seg av ad-

gangen til å innføre en utbyggingsavgift, må 

presentere et foreløpig skjema for innkreving av 

avgiften, herunder hvilket nivå avgiften skal 

ligge på. Forslaget sendes på høring til berørte 

parter. 

Det er adgang for myndigheten til å akseptere 

areal som helt eller delvis oppgjør for avgiften. 

Det er imidlertid en betingelse at arealet skal be-

nyttes til infrastrukturtiltak som skal finansieres 

gjennom denne avgiften. Det er forutsatt av av-

giften samordnes med annen innbetaling fra 

grunneiere for infrastruktur, for eksempel gjen-

nom utbyggingsavtaler. 

Muligheten for innføring av 

utbyggingsavgift  

Gjennom systemet med utbyggingsavtaler er 

det allerede innført en ordning der utbygger er 

med på å dekke kostnadene ved finansiering av 

infrastruktur. Det er ikke uvanlig at bidragene til 

infrastruktur som er fastsatt i avtalene er et be-

stem beløp per kvadratmeter. Avgiften vil imid-

lertid fungere på en annen måte en utbyggings-

avtalene. Denne vi gjelde for alle i planområdet 

som får en netto utbyggingsmulighet. Ved å 

gjøre dette til en avgift som forfaller når det sø-

kes om byggetillatelse, vil alle måtte betale likt, 

uansett oppstartstidspunkt. 

Avgiftsplikten vil således ikke bli knyttet til infra-

strukturtiltak i rekkefølgebestemmelser, men 

kan brukes til å finansiere tiltak etter hvert som 

behovene oppstår. I tillegg kan det gi kommu-

nen anledning til å forsiktig forskuttere fremti-

dige inntekter, og derved sikre en sammen-

hengende utbygging av infrastrukturen uav-

hengig av igangsettelsestidspunktet for annen 

utbygging i planområdet. 

Innføring av utbyggingsavgift vil kunne gjøres 

uten at det er nødvendig å innføre større admi-

nistrative reformer. I den sammenheng er det 

verdt å bemerke at kommuneplanen både be-

står av en samfunnsdel og en arealdel. En vur-

dering av utbyggingsbehov og finansiering av 

infrastruktur vil være en sentral del av plang-

runnlaget.  Ettersom areaplanprosessen etter 

plan- og bygningsloven bygger på en omfat-

tende utredning, samordning og høringspro-

sess, kan beslutningen om å innføre en avgift, 

og fastsettelse av nivået integreres i kommune-

planprosessen. 

Det bør imidlertid sikres at det innføres et sys-

tem for samordning av infrastrukturbidragene 

fra de enkelte grunneiere, slik at den samlede 

belastingen per kvadratmeter utbyggingsareal 

blir lik for alle sammenlignbare utbygginger. 

Det anbefales derfor å utrede muligheten for å 

innføre slike utbyggingsavgifter som er supple-

ment til opparbeidelsesplikten og utbyggingsav-

taler etter plan- og bygningsloven. 
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11. Konklusjon og anbefalinger

Erkjennelsen av at det er behov for mer langsik-

tig og mer samordnet infrastrukturplanlegging 

ser ut til å øke i storbyregioner verden over. 

Dette er eksempelvis et sentralt poeng i Lon-

dons infrastrukturplan mot 2050. 

Ved siden av at overordnet infrastrukturutvikling 

i storbyer i seg selv er tidkrevende og forbundet 

med svært store kostnader, er det i hovedsak 

tre grunner til dette behovet: 

 Befolkningsveksten presser eksisterende 

strukturer i mange vekstregioner 

 Rask teknologisk utvikling skaper usikker-

het om hva som er beste valg for infrastruk-

turutvikling 

 Det er usikkerhet om behovet for offentlige 

investeringer lar seg finansiere uten nye for-

mer for inntekter til regionale myndigheter 

Erkjennelsen vokser også i Norge, spesielt i de 

største byene viser intervjuene vi har gjennom-

ført med planutviklere. Særlig er det en økende 

vektlegging av at kommunene har og skal ha en 

viktig rolle som samfunnsutvikler. Tilretteleg-

ging av infrastruktur slik at den møter kommu-

nenes framtidig muligheter og utfordringer er en 

sentral del av samfunnsansvaret. 

Norge har imidlertid et godt utgangspunkt for å 

lage langsiktige planer på kommunenivå. Opp-

byggingen av plansystemet i Plan- og bygnings-

loven gir kommunen store muligheter til å lage 

forpliktende planer for arealdisponering i lang 

tid framover, med detaljerende bestemmelser 

etter behov. Plansystemet gir også gode mulig-

heter til å ta nasjonale og regionale store infra-

strukturprosjekter inn i kommunale planer, jf. 

kapittel 4. 

Det er en nasjonal utfordring at mange kommu-

ner er små og ikke tilstrekkelig samordnet. Det 

kan argumenteres for at den geografiske opp-

splittingen av mange sammenhengende regio-

ner og tettsteder i flere kommuner vanskeliggjør 

samordning. Eksempelvis er det tilfeller hvor 

boligutvikling ikke alltid samsvarer med hva 

som kreves for å utvikle effektive transportårer 

til og fra arbeid (pendling). 

Geografisk myndighetsoppsplitting av sammen-

hengende tettsteder er imidlertid ikke et stort 

problem for Oslo. Oslo trenger å samarbeide 

med sine nabokommuner, men det løses i ho-

vedsak gjennom at Oslo og Akershus fylkes-

kommune samordner egen transportplanleg-

ging og gjennom at Oslopakke 3-avtalen sikrer 

omfattende omforente finansierings- og investe-

ringsløsninger knyttet til transport. 

Oslo har derfor et godt utgangspunkt til å lage 

langsiktige infrastrukturplaner – og gjør det 

gjennom kommuneplanen Oslo mot 2030. I 

Oslo mot 2030 drøftes både Oslos samfunns-

muligheter- og utfordringer med tilhørende by-

utviklingsstrategi og tilhørende infrastrukturgrep 

som er nødvendig for å realisere byutviklings-

strategiene. 

Utfordringene for Oslo synes i mindre grad å 

være knyttet til samordning med andre kommu-

ner enn utfordringer knyttet til behandling av 

grunnleggende samfunnsendringer. Dette er ut-

fordringer de deler med alle som ønsker å ut-

vikle langsiktige og samordnede infrastruktur-

planer. 

 Usikkerheten til befolkningsprognosene er 

økende. Hva vil være alternativene dersom 

tilstrømmingen av mennesker blir større el-

ler mindre enn anslagene? Hva blir alterna-

tivene hvis tilstrømmingen har en annen 

tidsprofil? 

 Usikkerhet om næringsstrukturelle end-

ringer som kan tilsi både forsterket sentrali-

sering av kunnskapsbasert næringsliv og 

mer regionalt spredt næringsutvikling. Hvor 

konkurransedyktig er Oslo? Svaret vil i stor 

grad påvirke pendlingsmønsteret til hoved-

staden. 

 Usikkerheten om mulig teknologiskift innen 

transport som inkluderer langt sterkere 
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overgang fra biler til kollektivtransport i inn-

pendlingen til Oslo. Hvilke teknologier vil 

prege framtidig infrastrukturutvikling? 

Jo mer uttømmende det er mulig å svare på 

disse spørsmålene, jo mer mulig er det å utvikle 

en langsiktig infrastrukturplan som i enda større 

grad enn Oslo mot 2030 både definerer hvilke 

infrastrukturgrep hvor og når. På bakgrunn av 

ovenstående er vår foreløpige konklusjon at en 

langsiktig infrastrukturplan vil betinges av kon-

troll over usikkerhet knyttet til behovet for ny 

infrastruktur og denne bør utformes. Når slike 

usikkerheter er konkretisert, vil det være mulig 

å regne konkret på gevinster og kostnader ved 

å utforme en forpliktende langsiktig infrastruk-

turplan.  

I internasjonale studier av samordnede infra-

strukturplaner gjøres det et stort poeng av at 

samordning er vanskelig, men at bedre sam-

handling kan gi vesentlige kostnadsbesparelser. 

En rekke intervjuobjekter har pekt på at det kan 

bli bedre også i Oslo, jf. kapittel 6. 

I seg selv er muligheten til kostnadsbesparelser 

gjennom økt samordning en motivasjon til å 

analysere nærmere: 

 Hva er potensialet i Oslo for økt sam-

ordning av ulike infrastrukturutbyg-

ginger? Hva mangler? 

 Hva hindrer mer samordning? 

 Hva kan være realistisk å oppnå av 

kostnadsbesparelser? 

Som en del av en slik analyse, kan det stilles 

spørsmål ved hvor viktig et langsiktig perspektiv 

er. I Londons infrastrukturplan mot 2050 fram-

går det at enighet om planens mål i seg selv bi-

drar til mer samordning. Vel så viktig var imid-

lertid planens dekomponering til ulike typer 

strukturelle grep som betinget samordning av 

alle relevante infrastrukturutbyggere. 

Betydningen av langsiktighet og beslutning om 

tidfesting av større infrastrukturgrep for samord-

ning vil bli analysert nærmere i fase 2. 

Mer bruk av standardiserte samordningsløs-

ninger er en del av dette bildet. Flere av våre 

intervjuobjekter har eksempelvis pekt på at en 

felles teknisk hovedplan ville gjøre det lettere å 

koordinere større infrastrukturprosjekter. 

Det er ikke opplagt at utbygging av all ønsket 

offentlig infrastruktur, teknisk og sosial, lar seg 

finansiere. I flere europeiske byer er det en 

problemstilling, rett og slett fordi byenes inn-

tekstgrunnlag er delvis betinget av statlig god-

kjenning. 

I Norge er dette et mindre problem i og med at 

kommunene er en egen skattekreditor til inn-

byggernes inntektsskatt. I tillegg kommer mulig-

hetene til å ilegge kostnadsbaserte avgifter på 

utbygging av teknisk infrastruktur og eiendoms-

skatt. 

Likevel viser våre innledende beregninger i ka-

pittel 2 at det ikke kan utelukkes at behovet for 

offentlig infrastruktur kan stige raskere enn hva 

historisk utvikling i kommunens inntekter tilsier. 

En grunn til dette kan være at det oppstår flas-

kehalsproblemer med forsert infrastrukturutvik-

ling i en tett by, men det er usikkert. I fase 2 fo-

reslår vi at dette analyseres nærmere. 

En annen grunn til mulig ulik utvikling i kost-

nadsbasert og inntektsbasert anslag for infra-

strukturkostnader, er at kostnadene til infra-

strukturutvikling stiger raskere enn andre kost-

nader i økonomien. Også hvor mye et slikt for-

hold påvirker mulighetene for å utforme realis-

tiske finansieringsplaner foreslår vi er et tema 

for fase 2. 

Investeringer i infrastruktur må på lang sikt stå i 

forhold til kommunens inntekter. Mulige utford-

ringer knyttet til finansiering av disse investe-

ringene underbygger viktigheten av å realisere 

potensielle gevinster gjennom samordnet og 

langsiktig planlegging. Men dersom potensialet 

for kostnadsbesparelser vanskelig lar seg reali-

sere, eller i praksis allerede er uttømt, er alter-

nativet å investere mindre – eller å innhente 

økte statlige eller private bidrag til infrastruktur-

utvikling. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/


KONKLUSJON OG ANBEFALINGER  

 

 Samfunnsøkonomisk analyse | 97 

 

De internasjonale erfaringene med bruk av 

LVC-instrumenter varierer både med region og 

type instrument. Dette må blant annet ses i 

sammenheng med ulike politiske og juridiske ut-

gangspunkt. Avgifter som inntreffer innenfor de-

finerte og avgrensede skattedistrikter ser ut til å 

ha vært mest vellykket. Videre ser det ut til å 

være lettere å ta i bruk utviklingsbaserte LVC-

instrumenter, eksempelvis utbyggingsavtaler 

og/eler -avgifter og ulike former for offentlig pri-

vat samarbeid. 

Utbyggingsavtalemodellen er det mest fleksible 

systemet for det offentlige til å sikre deltakelse i 

finansiering av offentlig infrastruktur fra grunn-

eiere og utbyggere. Systemet har imidlertid sine 

begrensninger, og fra et LVC-perspektiv er det 

rom for justeringer og forbedringer av systemet. 

Men selv med slike justeringer vil systemet ha 

sine begrensninger, og bør suppleres med 

andre ordninger for å effektivisere innhenting av 

verdier generert av offentlige vedtak og investe-

ringsbeslutninger. 

Som et supplement til instrumenter som alle-

rede er i bruk, anbefales det å utrede mulighe-

ten for å innføre utbyggingsavgifter. Inntektene 

fra en slik avgift vil i utgangspunktet være løsere 

knyttet til type infrastruktur og tilknytning til ut-

byggingsprosjektet enn dagens system med ut-

byggingsavtaler. En slik utredning bør inne-

holde en kostnytteanalyse, samt en analyse av 

øvrige samfunnsmessig nasjonale og regionale 

virkninger – blant annet knyttet til hvordan im-

plementering av en slik avgift vil berører eien-

domsmarkedet.
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Vedlegg 1: Estimeringsresultater 

Tabell A1: Estimeringsresultater – modell som forklarer investeringer som en funksjon av inn-

tektsutviklingen 
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Tabell A2: Estimeringsresultater – modell som forklarer investeringer som en funksjon av be-

folkingsutviklingen 
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