
Plan- og bygningslova – aktuelle føresegner i samband med planvedtak 

§ 12-4.Rettsvirkning av reguleringsplan

En reguleringsplan 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 saken skal avgjøres av 

departementet etter § 12-13. 

Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter § 31-2, jf. også § 1-6 andre 

ledd, må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. 

Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen 

av tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 til 20-5. 

Reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon etter reglene i kapittel 16. 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 

reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, 

skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, 

påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe 

nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering. 

0 
Endret ved lover 19 des 2014 nr. 91 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1727), 20 juni 2014 nr. 
52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 nr. 91). 

§ 15-2.Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av 

kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, 

kan grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket 

gjelder grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, 

fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og 

grav- og urnelunder. 

Det samme gjelder når retten til ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendom, 

dersom ekspropriasjonen vil føre til at eiendommen ikke lenger kan anses skikket til å 

nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold 

regningssvarende måte. 

Krav etter første ledd må være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen er gjort 

kjent etter § 12-12 fjerde ledd, eller vedtak er kunngjort etter § 12-12 femte ledd. Er 

grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. 

Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt. 

0 Endret ved lov 28 apr 2017 nr. 20 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 28 apr 2017 nr. 501). 



§ 15-3.Erstatning for tap ved reguleringsplan 

 

Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller 

av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke 

kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter 

skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder 

hvis reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke 

lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av naturvernområder etter loven her 

skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med naturmangfoldloven §§ 50 

og 51. 

 

Krav om erstatning må være satt fram senest tre år etter at vedtak er gjort kjent etter § 

12-12 fjerde ledd, eller at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 femte ledd. 

Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. 

Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt. 

Erstatning for tap ved reguleringsplan som blir utarbeidet og vedtatt av departementet 

eller av kommunen i medhold av § 6-4, skal betales av staten når ikke annet er bestemt. 

Når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre 

utnytting enn andre eiendommer i området, og verdien av disse som følge av dette er 

blitt betydelig forringet, kan deres eiere eller festere ved skjønn tilkjennes erstatning hos 

eieren av den førstnevnte eiendom. Erstatningsbeløpet kan ikke settes høyere enn den 

verdiøkning som den bedre utnytting medfører for vedkommende eiendom, etter fradrag 

for de refusjonsbeløp som eieren eller festeren i tilfelle er blitt tilpliktet å betale i medhold 

av bestemmelsene i lovens kapittel 18 som følge av eiendommens utnytting. 

Krav om erstatning må være satt fram senest tre måneder etter at byggetillatelse er gitt. 

Eier eller fester av eiendom som gis bedre utnytting, kan kreve forhåndsskjønn til 

avgjørelse av erstatningsspørsmålet når endelig reguleringsplan foreligger. 

Erstatningsbeløpet forfaller til betaling når byggearbeider er satt i gang, men tidligst tre 

måneder etter at beløpet er endelig fastsatt. 
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