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Midlertidig forbud - prosessen
❑Varsel er sendt ut 2. september i tråd med planutvalgets føring gitt i møte 

18. august. 

❑Varselet omfatter oppføring av nye boenheter og deling til sådant

❑Varselet er sendt hjemmelshavere (eiere) på 11733 eiendommer.

❑ Berørte parter har adgang til å gi innspill. 

❑Administrasjonen vil vurdere innkomne innspill og legge frem sak med 
innstilling til planutvalgets møte 13. oktober. Planutvalget har 
vedtaksmyndighet. 



Bakgrunnen for varsel om at det kan 
komme et midlertidig bygge- og 
deleforbud i småhusområder i Bærum



Ny klagesakspraksis fra Statsforvalteren i 
Oslo og Viken.

❑Ny klagesakspraksis fra statsforvalter endrer administrasjonens mulighet 
til å legge eldre reguleringsplaner til grunn for vedtak . Dette kan utfordre 
vedtatt arealpolitikk for eiendommer avsatt til boligformål . 

❑ Sivilombudets uttalelse 21. januar 2022 om tolkning av reguleringsplan. 

❑ Skjerpede krav til konkret vurdering av innholdet i reguleringsplan. 

❑ Kommuneplanens bestemmelse KPA § 2.2 ikke godtatt som (støtte)-
hjemmel for avslag. 



Kommuneplanens arealstrategi :



Kommuneplanens arealdel 



Et eksempel knyttet til oppføring av ny 
enebolig i tillegg til eksisterende:



Behov 



Det er behov for bedre hjemler for avslag

❑ På sikt: Ny områderegulering med tydeligere beskrivelser av hva som er 

bestemt for de enkelte områder. 

❑ På kort sikt: Tydeligere bestemmelser i KPA som kan sikre gjennomføring av 

vedtatt arealpolitikk på overordnet nivå inntil ny områderegulering foreligger.   



I mellomtiden 



Situasjonen frem mot rullering av KPA

❑ Ny praksis fra Statsforvalter gjør at administrasjonen ikke forsvarlig kan bruke eksisterende 

bestemmelser til å avslå søknader om visse tiltak som man mener er i strid med vedtatt 

arealpolitikk. 

❑ Innkommende søknader som oppfyller grunnleggende krav til utnyttelsesgrad, høyder, mv. må 

innvilges. 

❑ Problemets omfang (antall mulige tiltak, type tiltak, virkning på nærområder, mv.) er uvisst. 



Midlertidig forbud mot tiltak – Plan og 
bygningsloven § 13.1

❑ Midlertidig forbud mot tiltak kan gis når kommunen ser at interesser som det er 

ønskelig å ivareta ikke kan ivaretas ved bruk av eksisterende regulering. 

❑Midlertidig forbud gis i påvente av nytt planvedtak (her: rullering av KPA). 

❑Midlertidig forbud kan gis ‘reaktivt’ i enkelttilfeller eller ‘proaktivt’ for et større 

omfang av eiendommer. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge løsninger. 
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