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Faktaopplysning: 
Formannskapet har i møte den 19.03.15 i sak PS 39/15 bedt administrasjonen om å utrede 
konsekvensene av et bygge- og delingsforbud i kystsoneplanens virkeområde, til 
kystsoneplanen er rullert. 
 
Aktuelle lovhjemler i Plan- og bygningsloven: 
 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis 
ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller 
tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan 
settes i gang før plansettes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som nevnt i første ledd blir gjennomført 
hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 
 
Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med 
hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 
12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke 
uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som 
kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal 
la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer. 

 
§ 13-2 Varlighet og frist 

Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbud er nedlagt, 
faller forbudet bort og tinglyst vedtak etter § 13-1 tredje ledd skal slettes. 
Tidligere innsendte forslag til oppretting eller endring av eiendom og søknader 
om byggetillatelse tas straks opp til behandling og avgjørelse. Kommunen kan 
i tilfelle fastsette eiendomsgrenser og bebyggelsens beliggenhet, høyde og 
grad av utnytting. 

 
§ 13-3 Fristforlengelse 



Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen 
fristens utløp. 
 
Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at berørte 
grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning 
som om eiendommen - eller den del av eiendommen som berøres av 
byggeforbudet - var blitt regulert til offentlig trafikkområde, friområde, 
fellesområde eller område angitt til omforming og fornyelse samt til statens, 
regionens og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Bestemmelsene i 
§ 15-2 gis tilsvarende anvendelse. 

 
 
Konsekvenser for miljøet: 
 
 
Vurdering: 
Midlertidig forbud mot tiltak: 
Bestemmelsens første ledd gir hjemmel for å vedta midlertidig forbud mot å gjennomføre 
tiltak så lenge et område er under planlegging. Midlertidig forbud kan vedtas både i påvente 
av revisjon av kommuneplanens arealdel, ny områdeplan og ny reguleringsplan. Før et slik 
forbud vedtas må berørte grunneiere varsles. Det er imidlertid sjelden kommunen nedlegger 
slikt forbud for et helt område. 
 
Midlertidig bygge- og delingsforbud brukes mest som en nødløsning for å stanse 
gjennomføring av tiltak som det søkes om og som det ikke finnes holdbar hjemmel til å 
nekte. Det er selvsagt en forutsetning at tiltaket er uønsket. 
 
Forbud kan nedlegges for alle tiltak nevnt i § 1-6 (Med tiltak etter loven menes oppføring, 
riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.), også 
tiltak som er unntatt fra søknadsplikt. Men midlertidig forbud kan også brukes overfor ethvert 
tiltak som kan være gjenstand for regulering etter plan- og bygningsloven, og som kan 
håndheves etter samme lov. Forbud etter § 13-1 kan således brukes mot hugging av trær 
dersom kommunen ønsker å regulere slik at vegetasjonen bevares. Dersom kommunen vil 
stanse tiltak som ikke er søknadspliktig må kommunen rykke ut og stanse tiltaket når man 
blir oppmerksom på det. 
 
Ikke store krav for å bruke bestemmelsen: 
Det er i praksis ikke stilt store krav til begrunnelsen for å ta bestemmelsen i bruk. Det er nok 
at kommunen ”finner” at området bør undergis ny planlegging. Det er ikke nødvendig å 
fremme særlig konkrete tanker om den nye reguleringen. Det er kommunen eller 
”vedkommende myndighet” som kan vedta forbudet. Det tenkes da på departementet eller det 
offentlige organ departementet bemyndiger. 
 
Etter at forbudet er nedlagt vil den som ønsker å gjennomføre tiltak kunne søke kommunen 
om samtykke. Det kan selvsagt tenkes mange former for tiltak som ikke vil vanskeliggjøre 
planleggingen slik at samtykke bør gis. Slik søknad regnes ikke som dispensasjonssøknad. 
Men det vil for eksempel vanskeliggjøre planleggingen om en eiendom tilføres verdier som 
det offentlige senere må erstatte ved eventuelle ekspropriasjon. 
 



Tredje ledd gjelder områder man tidligere benevnte byfornyelsesområder som i lov nå 
benevnes ”areal for omforming og fornyelse”. Kommunen kan bestemme at grunneier ikke 
kan råde rettslig over eiendom i et slikt område. Begrunnelsen er å forhindre at 
gjennomføring av planen vanskeliggjøres eller fordyres. Slikt vedtak kan kommunen la 
tinglyse på de berørte eiendommer. 
 
Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kan påklages. 
 
Varighet og frist: 
Et midlertidig bygge- og deleforbud mot å råde rettslig over eiendommen har en varighet på 
fire år. Denne relativt romslige fristen skyldes at det kan oppstå behov for å revidere 
kommuneplanens arealdel og eventuelt utarbeide regionale plan og planbestemmelser. 
 
For kommuneplanen er det en fireårig planperiode. Det forutsettes imidlertid at det skal svært 
gode grunner til for å utvide fristen ytterligere. 
 
Når ny reguleringsplan er vedtatt eller kommuneplanen er revidert, skal eventuelle søknader 
som er kommet inn i perioden straks tas opp til behandling. Men dersom ny plan ikke er 
vedtatt skal innsendte søknader likevel straks tas opp til behandling ved utløpet av 
forbudsperioden. I et slikt tilfelle har kommunen utvidede fullmakter til å fastsette 
eiendomsgrenser, bebyggelsens beliggenhet, høyde og grad av utnytting. På denne måten kan 
utbyggingstiltak tilpasses det plankonsept kommunen har arbeidet med men ikke ferdigstilt. 
Når fristen har utløpt skal også tinglyste vedtak etter § 13-1 tredje ledd slettes. Det samme 
gjelder selvsagt når ny plan er vedtatt og de særlige samarbeids- og eierformer som begrunnet 
forbudet er gjennomført. 
 
Forlengelse av fristen: 
Kommunen kan selv forlenge fristen for midlertidig bygge- og deleforbud i særlige tilfeller. 
Berørte grunneiere må varsles om mulig forlengelse og gis anledning til å uttale seg. Vedtak 
om forlengelse må treffes innen fristens utløp. 
 
Forlengelsen kan bare skje i særlige tilfeller. 
 
Siden fristen er så lang som fire år bør forlengelse bare finne sted i helt spesielle tilfeller. 
Som for eksempel kan man tenke seg store riksveianlegg der planprosessen på grunn av 
konflikter mellom lokale og sentrale myndigheter bevirker at planprosessen trekker ut i tid. 
Kommunen må selv finne frem til en passende forlengelsesperiode. Det er ikke sikkert at 
forlengelsen må være på nye fire år. 
 
Vedtak om fristforlengelse kan påklages. 
 
Rett til innløsning: 
Kommunen eller departementet kan bestemme at berørte grunneiere gis rett til å kreve 
innløsning av eiendommen eller den delen av eiendommen som berøres av byggeforbudet. 
Dette kan bestemmes dersom vilkårene for straksinnløsning etter § 15-2 er til stede. 
Bestemmelsen om straksinnløsning gjelder etter at en plan er vedtatt, og planen medfører at 
en eiendom ikke lengre kan anses skikket til å benyttes på en regningssvarende måte. Denne 
retten gjelder kun ved forlengelse av byggeforbudet. En grunneier må altså finne seg i å leve 
med byggeforbudets restriksjoner i fire år uten mulighet til å kreve innløsning. 
 



Innløsning vil gjerne bli krevet av grunneieren for eksempel som ledd i en klagesak. Dersom 
kommunen ikke går med på innløsningskravet kan klageorganet bestemme det 
(departementet ved fylkesmannen). Innløsning er ikke betinget av at eiendommen tenkes 
regulert til et formål som ikke gir grunneieren mulighet til å benytte eiendommen på en 
regningssvarende måte. Krav om innløsning springer utelukkende ut av det faktum at 
reguleringsplanleggingen tar urimelig lang tid. Kommunen eller departementet skal da 
forholde seg ”som om” eiendommen var blitt regulert til offentlig formål eller fellesområde. 
Hvis for eksempel et riksveianlegg skjærer gjennom et LNFR- området vil innløsning ikke 
være aktuelt siden ordinær landbruksdrift kan fortsette på regningssvarende måte helt til 
planen vedtas og realiseres. 
 
§ 13-3 er formulert som et tilbud fra det offentlige til grunneieren. Situasjonen kan imidlertid 
være slik at grunneieren har et berettiget krav om innløsning. Dette følger av henvisningen til 
§ 15-2. 
 
Kystsoneplan: 
Kommuneplanarbeidet er tid- og ressurskrevende og ved hver rullering arbeides det aktivt 
med planen fra oppstart til vedtak. Når det gjelder sjøarealer så har kommunen myndighet til 
å fastsette arealbruk ihht plan- og bygningslovens bestemmelser. Innenfor forvaltning av 
sjøarealene og marin næringsaktivitet, har kommunen svært begrenset myndighet. Det gjelder 
særlover for forvaltning av fiskeriene, havbruksnæringen, villfiskbestander og 
miljølovgivning. Det er regionale og statlige organer som er myndighet her. 
 
Rolleavklaring blant offentlige instanser: 
Behandling av oppdrettslokaliteter er kompleks og involverer mange instanser og 
sektorlovverk; som kommunen, Mattilsynet, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket 
og fylkeskommunen. Saksbehandlingen er basert på en ansvars- og arbeidsdeling mellom 
disse etatene. På denne måten blir helhetlige hensyn ivaretatt. 
 
Kommunens rolle er i første omgang å avklare hvorvidt etableringen er mulig og ønsket. 
Dette avklares gjennom arealplanen. Kommunen foretar også en konkret arealavveining i 
forhold til andre interesser. Arealplanen er en overordnet plan og vil således ikke gi alle svar 
på for eksempel spørsmål knyttet til miljø. 
 
Miljøhensyn blir vurdert av Fylkesmannens miljøvernavdeling ved hver enkelt 
oppdrettssøknad. Det må utarbeides en tilstandsrapport med en rekke miljøparametre på hver 
omsøkt lokalitet. Alle oppdrettslokaliteter i sjø er pålagt å følge et oppfølgingsprogram med 
frekvens og omfang i tråd med Norsk Standard og grenseverdier for miljøkvalitet er satt av 
forurensningsmyndighetene. 
 
Konsekvenser av et bygge- og delingsforbud i forbindelse med rullering av kystsoneplanen: 
I tilsvarende saker har fylkeskommunen (Nordland) uttalt at de konkluderer med at søknader 
som ligger til sluttbehandling i fylkeskommunen, blir behandlet etter ordinær 
behandlingsprosedyrer. Videre vil fylkeskommunen behandle evt. søknader som kommer inn 
etter et mulig vedtak om forbud mot tiltak ut fra at planstatusen er endret. Det er stor 
sannsynlighet for at Finnmark fylkeskommune har tilsvarende prosedyrer. 
 
Et bygge- og delingsforbud vil medføre at kommunen i forbindelse med rullering av 
kystsoneplanen kan stanse og ha kontroll med de områder som det kan etableres akvakultur 
gjennom dagens plan (Både område for Akvakulturområder og allment flerbruk). Uten 



bygge- og delingsforbud har kommunen kun uttalelses rett i forbindelse med disse 
etableringene. Og ut fra dagens kystsoneplan må kommunen ha sterke argumenter mot 
etableringen før en kan nekte etablering i godkjente områder etter gjeldende plan. Det er 
vanligvis grunn til å tro at fylkeskommunen tillegger kommunens uttalelse stor vekt ved 
vurdering av lokalitetssøknader med henblikk på brukerkonflikter. 
 
Et bygge- og delingsforbud vil medføre ulemper for både nye og etablerte lokaliteter i 
kommunen. Mest ulempe vil det bli for de nye etableringene. Forbudet vil skape begrensinger 
og usikkerhet i form av mulighet for utvidelser og ny etableringer som eventuelt vil være av 
stor betydning for foretakene i området. Forbudet vil også få betydning for utlegging av 
sjøledninger for vann og avløp, strøm- og telenett mv. Også fremtidige utbygginger av 
moloer, utdypinger, kaier etc. som ikke er avklart gjennom reguleringsplaner kan bli berørt.  
 
For kommunen vil et bygge- og delingsforbud kunne medføre en økning i behandlinger og 
tidsbruk. Dette i form av søknader om samtykke for å kunne gjennomføre tiltak som skal 
vurderes av kommunen i forhold til om det kommer i konflikt eller vesentlig vanskeliggjøre 
pågående planrullering av kystsoneplan. 
 
Konklusjon: 
Kommunen kan nedlegge midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 13-1 
for deler eller hele området.  
 
Midlertidig bygge- og delingsforbud brukes mest som en nødløsning for å stanse 
gjennomføring av tiltak som det søkes om og som det ikke finnes holdbar hjemmel til å 
nekte. Det er selvsagt en forutsetning at tiltaket er uønsket. 
 
Etter at forbudet er nedlagt vil den som ønsker å gjennomføre tiltak kunne søke kommunen 
om samtykke. Det kan selvsagt tenkes mange former for tiltak som ikke vil vanskeliggjøre 
planleggingen slik at samtykke bør gis. Slik søknad regnes ikke som dispensasjonssøknad. 
 
Dette vil gi kommunen større styring med utviklingen av kystsonen i forhold til etablering av 
akvakultur, samt annen aktivitet i planperioden fremfor dagens ordning hvor kommunen kun 
har uttalelsesrett i forbindelse med lokalitetssøknader til fylkeskommunen.  
 
Den største konsekvensen med forbudet blir at de selskap som i dag er etablert vil få mindre 
forutsende fremtid i forbindelse med utvidelser av anlegg og etableringer av nye lokaliteter 
da disse er avhengig av samtykke fra kommunen. Det samme vil også være for nye selskap 
som ønsker å etablere seg i kommunen.  
 
Når det gjelder kommunens samtykke må det her avklares hvor avgjørelsen skal tas. 
Eventuell avgjørelse bør her legges til politisk utvalg – Formannskapet. Det vil være viktig i 
forbindelse med samtykker at det etableres en likhet for alle. Dette for å unngå presedens og 
forskjellsbehandlinger i kommunens avgjørelser i forhold til midlertidig forbud mot tiltak. 
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