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Rammeverk for planprosesser
slik det er i dag …

Kort sagt
Neste steg
Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til avvikling.
Hensikten er å utvikle en felles norm for inndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt,
felles språk for bransjen.

Figur 1 Neste steg (Bygg21)

Neste steg er samtidig et rammeverk som definerer generiske beslutningsporter og legger grunnlag
for en veldefinert og effektiv informasjonsflyt mellom partene i et bygge- eller anleggsprosjekt.
Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver, for å forstå hvilken informasjon vi trenger i
hvert steg. Disse er eier-, bruker-, det utførende- og det offentlige perspektivet.
Rammeverket Neste steg kan lastes ned fra:
http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/sammendrag---neste-steg/

Plansteg
Det rammeverket som presenteres her utvider Neste steg til også å omfatte planprosesser. Det kan
dermed sees på som en utvidelse og konkretisering av det offentlige perspektivet i Neste steg. Steg
1, 2 og 3 gis mer detaljert inndeling for å klarlegge viktige oppgaver og informasjonsleveranser.
Rammeverket er på en side et hjelpemiddel til bransjeaktørene for å forstå planprosesser bedre. På
den andre siden er det et hjelpemiddel for parter som er direkte involvert i planprosesser for å
strukturere og legge til rette for god informasjonsflyt i planprosesser.
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Plansteg overordnet
Planprosesser kan defineres til å bestå av en rekke utviklingsstadier eller steg på samme måte som
den generiske byggeprosessen. De to typene prosesser har også en rekke koplingspunkter, slik det
også er antydet i Neste steg. Det er alltid mulig å framstille prosesser på ulike detaljeringsnivå og
med ulike vinklinger for å fokusere spesielle sider ved det en ønsker å oppnå. Her er valgt å definere
steg på et detaljeringsnivå og format som korresponderer med Neste steg. Vi mener dette vil gi BAEnæringen enda et verktøy for bedre informasjonsflyt og samspill.
På overordnet nivå henger Plansteg sammen med Neste steg som vist i tabell 1. Neste steg er vist
øverst i tabellen, men avgrenset til de tre første stegene. På overordnet nivå er det ingen strukturell
endring til Neste steg og heller ingen nye inndelinger i trinn 4 til 8 for å integrere Plansteg.

Tabell 1 Overordnet struktur for Plansteg: Rammeverk for planprosesser i bygg- og anleggsprosjekter
Neste
steg
Formål
med
steget

Steg 1
Strategisk definisjon
Identifisere begrunnelse, overordnede mål og
rammer for tiltaket

Plansteg

1a
Konseptvalgutredning

1b
Samordning
og langtidsplan

Beslutning

Erkjenne
hvilke initiativ
som
eksisterer.
Akseptere
enkeltinitiativ
for vurdering
til langtidsplan
/ NTP.

Vedtak om
langtidsplan.
Bekrefte
hvilke tiltak
som
planlegges
gjennomført
i
langtidsplan
/ NTP

1c
Handlingsprogram og
strategisk
definisjon
Bekrefte
handlingsprogram for
neste periode.
Bestemme
innretning for
hvert enkelt
investeringstiltak i
handlingsprogrammet.

Steg 2
Program- og konseptutvikling
Konstatere om tiltaket er
gjennomførbart og avgjøre
hvilken overordnet
prinsippløsning som er mest
hensiktsmessig.
2a
2b
KommuneReguleringsdelplan plan rammer for
rammer for
utvikling.
tiltak
Bekrefte hvilke
Valg av
rammer som
konsept.
skal gjelde for
Bekrefte
utvikling i det
hvilke
aktuelle
rammer som
området.
skal gjelde for
det aktuelle
tiltaket.

Steg 3
Bearbeiding av valgt konsept
Utvikle prinsippene for teknisk
løsning og realistiske strategier og
planer for tiltaket slik at endelig
beslutning om iverksetting kan tas
på et riktig grunnlag.
3a
3b
PremissBearbeiding
avklaring
av valgt
konsept
Bekrefting av
eksternt gitte
premisser som
skal legges til
grunn for
videre utvikling
av konseptet.

Om tiltaket
skal
gjennomføres
eller ikke, og i
så fall hvor
stort budsjett
som gjøres
tilgjengelig.

Beslutningene som er vist i tabell 1 fokuserer planprosessenes formål, men i steg 3 illustrerer
beslutningen i 3b at prosessen, også i planprosessen, ikke lenger handler om en rammeplan men går
over til å beskrive et konkret tiltak.
Plansteg beskriver planprosessen i sammenheng med bygg- og anleggsprosjekter. Det er ikke en
beskrivelse av et rent planprosjekt, for eksempel utvikling av en arealplan i regi av en kommune.
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Planlegging på ulike nivåer
For å kunne bruke Plansteg anbefales å gjøre seg kjent med Neste steg. Neste steg inkluder det
offentlige perspektivet som supplement til eierperspektivet, brukerperspektivet og det utøvende
perspektivet. Neste steg gjør ikke noe forsøk på å nyansere planprosessene avhengig av hvilket nivå
av planlegging som kreves.
Det er mulig å se konturene av offentlig planprosess i Neste steg men det er ikke det som er fokuset
der. I utgangspunktet beskriver Neste steg offentlig perspektiv som utsjekking av premisser for et
ordinært eiendomsutviklings- eller byggeprosjekt (tiltak) som i høyden krever en reguleringsprosess,
for store statlige prosjekter eventuelt KS1 og KS2.

Plansteg nyanserer dette bildet og viser tre ulike nivåer av offentlig planlegging slik det er i dag:
Reguleringsplanlegging: Ordinær eiendomsutvikling som utfordrer gjeldende reguleringsplan
(detaljerte offentlige planer).
Kommunedelplanlegging: Større utbygginger som berører et større område og utfordrer gjeldende
arealplaner og overordnede føringer for samfunnsutvikling og arealbruk på kommunenivå
(kommunedelplaner).
Konseptvalgutredning: Store, komplekse, statlige investeringer og infrastrukturprosjekter som
krever samordning av planer på tvers av flere kommuner og har store konsekvenser for både
samfunnsutvikling, ytre miljø.

Hvem utarbeider planer?

Statlige planer og utredninger: Staten er ansvarlig, Benytter gjerne privatsektor rådgivere,
universiteter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner som utøvende.
Kommuneplaner: Kommunen er ansvarlig. Utarbeides som regel av kommunen selv.
Kommunedelplaner: Kommunen er ansvarlig. Privatsektor aktører kan benyttes som utøvende.
Områdeplaner/Reguleringsplaner: Utarbeides oftest av private utbyggere, noen ganger av
kommunen selv. Kommunen godkjenner/vedtar.
Detaljplaner/Reguleringsplaner: Utarbeides av private utbyggere og godkjennes av kommunen etter
søknad/melding.

Plansteg definerer de viktigste oppgavene og leveransene men beskriver ikke hvem som skal
utføre de ulike oppgavene.
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Reguleringsplanlegging (ordinær eiendomsutvikling)

Ordinær eiendomsutvikling:

http://www.fiberas.no/fiber-as/eiendom-utvikling/

Utvikling av en enkelteiendom eller
utbyggingsområde krever samsvar med
regulert formål. Dersom formål, utnyttelse,
adkomst etc. ikke er i samsvar med vedtatt
reguleringsplan for området må ny /justert
reguleringsplan utarbeides og vedtas i samsvar
med det fremtidige byggeprosjektet. Planen
utarbeides normalt av utbygger og vedtas
etter høringer og behandling i kommunen.

Kommunedelplanlegging (normale veiplaner, eiendomsprosjekt som krever omregulering)

Store utviklingsprosjekter:

https://siva.no/eiendomsutv/

Utvikling av et helt utbyggingsområde, eller
for eksempel et normalt vegprosjekt, krever
samsvar med kommunedelplaner. Dersom
formålet ikke er i samsvar med vedtatte
arealplaner må det utarbeides og få vedtatt et
planprogram og deretter et nytt planforslag.
Når dette er saksbehandlet og vedtatt kan
reguleringsplan starte. Program og plan
utarbeides normalt av utbygger og vedtas etter
høringer og behandling i kommunen.

Konseptvalgutredning (store offentlige infrastrukturprosjekter)

Store offentlige infrastrukturprosjekter:
Utvikling av store veg-, jernbane- eller andre
infrastrukturprosjekter, krever en
konseptvalgutredning (KVU) og KS1 før
prosjektet kan vedtas i Regjeringen og få
midler til planlegging. Før prosjektet kan
endelig vedtas i Stortinget må de gjennom
både prosessen for kommunedelplaner og
reguleringsplaner i de kommunene de berører.
Før Stortingsbehandling skal de også gjennom
ekstern kvalitetssikring KS2.
Illustrasjon av Henrik Bekkewold, Statens vegvesen
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Plansteg i mer detalj
Tabellene følger tidsaksen fra venstre mot høyre. For å se prosessene i sammenheng med enkelttiltak – se Neste steg. De tre plan prosessnivåene er beskrevet i parallell les fra venstre mot høyre.
Steg 1
Strategisk definisjon
Formål med steget: Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket

Plansteg

1a
Konseptvalgutredning

1b
Samordning og langtidsplan

1c
Handlingsprogram og
strategisk definisjon

Beslutning

Erkjenne hvilke initiativ som
eksisterer. Akseptere enkeltinitiativ
for vurdering til langtidsplan / NTP.

Vedtak om langtidsplan. Bekrefte
hvilke tiltak som planlegges
gjennomført i langtidsplan / NTP

Eierperspektivet

Identifisere behov for tiltak

Leveranse

Innstilling fra etatene

Samordne tiltak på tvers av sektorer.
Identifisere eierens mål og
ambisjoner, forretningsmessige
rammer.
Nasjonal transportplan.
Overordnet beslutning om utvikling.

Bekrefte handlings-program for neste
periode. Bestemme innretning for
hvert enkelt investerings-tiltak i
handlings-programmet.
Utarbeide handlingsprogram.
Utarbeidelse av forretningsplan
(Business case) for enkelttiltak.

Brukerperspektivet

Behovsanalyse - identifisere gap
mellom behov og tilstand. Identifisere
mulighetsrommet.
Prioriteringsanalyse.
Samfunnsøkonomiske utredninger.
Nytte/Kostnadsanalyser.
Alternativsvurderinger.
Tilstandsvurdering.
Rapport behovsanalyse.
Rapport samfunnsøkonomisk analyse.
Alternativsrapport med anbefalinger.
Engasjere og organisere ressurser for
utarbeiding av KVU og KS1.
Iverksette konseptvalgutredning.
Iverksette KS1.

Leveranse

Utøvende
perspektiv

Leveranse

Prioriteringsanalyse og
samfunnsøkonomiske utredninger på
tvers av etater.
Alternativsvurderinger.

Handlingsprogram.
Overordnet forretningsplan for hvert
tiltak.
Bekrefte gapet mellom behov og
tilstand.
Mål for tiltaket
definert.
Definere mulighetsrommet for
tiltaket.

Rapport samfunnsøkonomisk analyse.
Alternativsrapport med anbefalinger.

Bekreftet behovsanalyse.
Målanalyse og prioritering.

Engasjere og organisere ressurser for
utarbeiding av NTP. Utrede
økonomisk og ressursmessig
kapasitet. Prioritering av markeder,
prosjekter og kapabilitet.
Prosjektledelsesplan.
Markedsvurdering.

Utarbeide overordnet tidsplan.
Klarlegge behov for og tilgang til
ressurser

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Planstatus og andre føringer (vern
etc.). Gjennomføre KVU utredninger.
Iverksette ekstern kvalitetssikring 1
(KS1)
Relevante gjeldende planer
tilgjengelig.
KVU - konseptvalgutredning.
KS1 rapport

Ikke aktuelt

Reguleringsplanstatus og andre
føringer. Forhåndskontakt om
arealplaner etc.
Kjent behov for
reguleringsplanprosess
Kommunedelplanlegging og andre
føringer. Forhåndskontakt om
arealplaner mm
Kjent behov for
kommunedelplanprosess
Kommunedelplanlegging og andre
føringer. Forhåndskontakt om
arealplaner mm

Prosjektledelsesplan.
Utredningsprogram.

Prosjektledelsesplan.
Investeringsprogram.

Offentlig perspektiv
Reguleringsplanlegging
Leveranse
Kommunedelplan
Leveranse
Konseptvalgutredning
Leveranse

Kjent behov for
kommunedelplanprosess
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Steg 2
Program- og konseptutvikling
Formål med steget: Konstatere om tiltaket er gjennomførbart og avgjøre hvilken overordnet prinsippløsning som er mest hensiktsmessig.

Plansteg

2a
Kommunedelplan - rammer for utvikling

2b
Reguleringsplan - rammer for tiltak

Beslutning

Bekrefte hvilke rammer som skal gjelde for utvikling i det
aktuelle området.

Valg av konsept. Bekrefte hvilke rammer som skal gjelde
for det aktuelle tiltaket.

Eierperspektivet

Bestemme hvilke rammebetingelser som ønskes nedfelt i
kommunedelplanforslag.

Utrede muligheter og forutsetninger. Leie eller eie?
Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier for
prosjektet.

Leveranse

Bestilling av kommunedelplanprosess (mandat).

Brukerperspektivet

Utarbeide et planforslag.
Eventuelt konsekvensutredning (KU).

Alternativsanalyser. Finansiell ramme. Overordnet
gjennomføringsmodell. Eventuell konseptvalgutredning
(KVU). Oppdatert forretningsplan.
Utarbeide program (funksjons- og/eller romprogram).
Gjennomføre mulighetsstudier. Utrede alternative
handlinger og deres konsekvenser, inkludert
nullalternativet. Skisser til konsepter (illustrert program).
Avklare prinsippvalg (konseptvalg).

Leveranse

(evt.) Konsekvensutredning.
Forslag til kommunedelplan.

Funksjonsprogram. Konseptdokumentasjon.
Konseptskisser og illustrasjoner.

Utøvende
perspektiv

Engasjere og organisere ressurser for (evt)
konsekvensutredning og utarbeiding av planforslag.

Engasjere og organisere ressurser for utredninger og
utarbeiding av planforslag.

Leveranse

Prosjektledelsesplan.
Utredningsprogram.

Foreløpige styringsdokumenter.
Gjennomføringsplan.

Offentlig perspektiv
Reguleringsplanlegging

Ikke aktuelt

Avklaring myndighetskrav. Eventuelt utarbeide
planprogram og gjennomføre konsekvensutredning.
Reguleringsplanlegging inkl. oppstartsmøte. Kunngjøring
og gjennomføre reguleringsprosess inkl. høring.
Behandling av reguleringsplan med vedtaksprosess
Vedtatt reguleringsplan

Kommunedelplan

Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering
av myndighetskrav. Planlegging, planprogram, varsling og
behandling av kommunedelplanen.

Leveranse

Vedtatt kommunedelplan.

Avklaring myndighetskrav. Eventuelt utarbeide
planprogram og gjennomføre konsekvensutredning.
Reguleringsplanlegging inkl. oppstartsmøte. Kunngjøring
og gjennomføre reguleringsprosess inkl. høring.
Behandling av reguleringsplan med vedtaksprosess
Vedtatt reguleringsplan

Konseptvalgutredning

Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering
av myndighetskrav. Planlegging, varsling og behandling av
kommunedelplanen.

Leveranse

Vedtatt kommunedelplan.

Leveranse

Avklaring myndighetskrav. Eventuelt utarbeide
planprogram og gjennomføre konsekvensutredning.
Reguleringsplanlegging inkl. oppstartsmøte. Kunngjøring
og gjennomføre reguleringsprosess inkl. høring.
Behandling av reguleringsplan med vedtaksprosess
Vedtatt reguleringsplan
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Steg 3
Bearbeiding av valgt konsept
Formål med steget: Utvikle prinsippene for teknisk løsning og realistiske strategier og planer for tiltaket slik at endelig beslutning om
iverksetting kan tas på et riktig grunnlag..

Plansteg

3a
Premissavklaring

3b
Bearbeiding av valgt konsept

Beslutning

Bekrefting av eksternt gitte premisser som skal legges til
grunn for videre utvikling av konseptet.

Om tiltaket skal gjennomføres eller ikke, og i så fall hvor
stort budsjett som gjøres tilgjengelig.

Eierperspektivet

Klarlegging av konsekvenser av tiltaket.

Bekreftelse av forretningsplan - valg og prioritering av
styringsparametre.

Leveranse

kostnadsestimat, forslag til finansiering, kontrakts- og
organisasjonsstruktur.

Brukerperspektivet

Konkretisering og verifisering av krav og behov. Utredning
av aktuelle muligheter innenfor det definerte
mulighetsrommet.

Grunnlag for beslutning om investering, kostnadskalkyle,
finansiering, kontrakts- og organisasjonsstruktur.
Oppdatert Forretningsplan.
Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger med
nødvendig detaljeringsgrad.

Leveranse

Romprogram.
Mulighetsstudier.
Eventuelt skisseprosjektdokument.
Engasjere og organisere ressurser for utarbeiding av
skisse- og forprosjekt.

Utøvende
perspektiv

Leveranse

Skissert løsning for byggemetode, tekniske prinsippvalg
etc.

Forprosjektdokument.

Konkretisere og verifisere rammer og planer for
gjennomføring. Evt. engasjere og organisere ressurser for
ekstern kvalitetssikring.
Reviderte styringsdokumenter.

Offentlig perspektiv
Reguleringsplanlegging

Ikke aktuelt

Leveranse

Utarbeide rammesøknad.

Rammesøknad.

Kommunedelplan

Eventuelt gjennomføre ny reguleringsprosess og eventuelt
konsekvensutredning.

Utarbeide rammesøknad.

Leveranse

Evt. konsekvensutredning.
Revidert reguleringsplan.
Rammesøknad.
Eventuelt gjennomføre ny reguleringsprosess og eventuelt
konsekvensutredning.

Rammesøknad.

Evt. revidert reguleringsplan.
Evt. konsekvensutredning.

KS2-rapport.
Rammesøknad.

Konseptvalgutredning

Leveranse

Gjennomføre KS2 før Stortingsbehandling.
Utarbeide rammesøknad.
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Kommunedelplanlegging
Kommuneplanlegging (KP) er på en måte enkelt, men på en annen måte vanskelig. Enkel fordi
regelverket nå er tydeligere enn før. En må planlegge hele kommunens areal. Arealbruksformålene
er de samme som i reguleringsplanlegging. Samarbeidet med andre myndigheter er mer formalisert
og organisert enn før. En har beslutningsmyndighet i kommunen, mens en tidligere måtte få
godkjent denne type planer i departementet. Egengodkjenningen er imidlertid basert på at alle
berørte myndigheter ikke har innsigelser til planforslaget. Og dette er ikke nødvendigvis så enkelt å
oppnå. Det kan være vanskelig å være klar over alle statlige og regionale forhold som kan utløse
innsigelser og ikke minst vil det ofte være interessekonflikt mellom kommunen og andre
myndigheter. Dermed kan det fort bli vanskelig. Det som sies om KP gjelder også
kommunedelplanlegging (KdP).
En arealdel KP skal ha et Planprogram enten den skal ha KU eller ikke. Og det siste kan vel nesten
bare skje dersom en sier at gjeldende arealplan skal videreføres uten noen endringer. Figur 1 viser
planprosessen for en KP/KdP.

Figur 2 Planprosessen for KP/KdP (Miljøverndepartementet 2012, s. 14)
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En KdP kan unngå Planprogram dersom det er redegjort for arbeidet i KP med KU. Men dersom dette
ikke er tilfelle må KdP ha et Planprogram der en også redegjør for opplegget knyttet til KU.
Planprogrammet utløser en ekstra prosess, noe som er illustrert i figur 3. Innhenting av synspunkter,
klarlegging av problemstillinger med eller uten KU vil være noe ulike. Prosessen vil bli mer
omfattende både pga. innhold, men også pga. en ekstra høringsrunde om Planprogrammet
(medvirkning).

Figur 3 Planprosess med Planprogram (Miljøverndepartementet 2012, s. 17)
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Innsigelser er et viktig stikkord mht. planprosessen. Figur 4 viser hvor mye mer kompleks
planprosessen blir dersom noen tar innsigelse mot planforslaget. Disse detaljene tas med som
informasjon til rammeverket, og en påminning om farene med slik forenkling som et rammeverk
som Plansteg innebærer.

Figur 4 Prosesskrav av planforslag med KU (Miljøverndepartementet 2012, s. 22)
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Konsekvensutredninger
I en tidligere veileder fra 2006 er de to plannivåenes forhold til KU illustrert som vist i figur 5. Figuren
inneholder de viktigste stikkordene for temaet. Veilederen fra 2006 har også detaljeringer slik som
vist i figur 6 mht. programfasen i KdP.

Figur 5 KU integrert med oversiktsplanlegging (KP/KdP) og reguleringsplanlegging (område-/ detaljregulering)
(Miljøverndepartementet 2006, s. 6)

Figur 6 Programfasen for KdP (Miljøverndepartementet 2006, s. 19)
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Nærmere om perspektivene
Neste steg fastholder at alle aktører må tenke hele livsløpet og i alle perspektivene for å gjøre en
fullgod jobb i et bygge- eller anleggsprosjekt. Det kan være vanskelig å holde de ulike perspektivene
klart for seg i planprosessen. Derfor en liten gjennomgang med hensyn på Plansteg:
Eierperspektivet representerer de forretningsmessige beslutningene. Eier er den som initierer en
prosess eller et tiltak (bestiller og gir mandat), tar de overordnede beslutningene, delegerer ansvar
for å iverksette og godkjenner det leverte resultatet. Eieren er også den som har rettighetene til å
disponere og utnytte resultatet. I planprosesser knyttes begreper som forslagstiller og tiltakshaver til
dette perspektivet.
Brukerperspektivet representerer de som skal leve av, i og med resultatet. Brukerne skal drive en
sunn virksomhet med den ressursen som et tiltak framskaffer. Derfor står behovet og de estetiske og
funksjonelle kravene sentralt i dette perspektivet. I en planprosess er brukerperspektivet det
sentrale i alle avveiningene rundt hva som skal aksepteres av utnyttelsesgrad og løsninger innenfor
planen. Interessenter som beboere, naboer, trafikanter etc. er eksempler på brukere.
Utøvende perspektiv representerer synsvinkelen til de som skal gjøre jobben å utarbeide en plan og
iverksette tiltak på vegne av eieren. De utøvende er planleggere og fagfolk innenfor alle kategorier
faglige spørsmål som er relevante for å besvare de spørsmål som må utredes for å lage en komplett
plan med tilstrekkelig kvalitet. Kommunens saksbehandlere er utøvende for deler av planarbeidet.
Offentlig perspektiv representerer den eksterne premissgiverens posisjon. Formelle premissgivere
bestemmer hvilke rammer som skal gjelde og hvilke effekter som er akseptable og ikke på vegne av
samfunnet og lokalmiljøet. I en offentlig planprosess er saksbehandleren premissgiver i fortolkninger
av regelverk og forvaltning av vedtak. Politikere og andre beslutningstakere som har formelt mandat
til å vedta planer utøver det offentlige perspektiv.

Vi understreker at Plansteg ikke handler om hvem som skal gjøre hva. For å klarlegge betydningen av
perspektivene er eksempler på hvem som kan inneha roller med det aktuelle perspektivet benyttet.
Plansteg sier ikke at dette er fasiten. Alle aktører som er involvert i eller vil forstå planprosessen må
tenke nøye gjennom alle de fire perspektivene.

14

Referanser
Bygg21 (2015) Veileder for fasenormen «Neste Steg» -Et felles rammeverk for norske
byggeprosesser. Tilgjengelig på nett:
http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/sammendrag---neste-steg/
Miljøverndepartementet (2006). Forskrift om konsekvensutredninger - planlegging etter plan- og
bygningsloven. Miljøverndepartmentet. Oslo, Miljøverndepartementet
Miljøverndepartementet (2012). Kommuneplanens arealdel. Utarbeiding og innhold.
Miljøverndepartementet. Oslo, Miljøverndepartementet.

Andre kilder til relevant informasjon:

Eiendomsinformasjon: http://www.eiendomsinformasjon.no/
Ekstern kvalitetssikring: http://www.ntnu.no/concept
Plan og bygningsloven, Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1985-06-14-77
Planlegging etter Plan og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-ogeiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-ogeiendom/id211/

15

Veileder til Bygg21 Plansteg Versjon 0
15. januar 2017

16

