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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Næringsforeningen i Stavanger-regionen for å 
gjennomføre en kartlegging av planprosesser i Stavangerregionen. Anne Woie har vært 
kontaktperson fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.  

Trygve Valen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Ingvild Nordtveit har hatt hovedansvar 
for gjennomføring av undersøkelsene og analysen. 
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SAMMENDRAG 

På oppdrag for Næringsforeningen i Stavangerregionen har Asplan Viak AS gjennomført to 
spørreundersøkelser for å evaluere planprosessene i kommunene i Stavangerregionen i 
løpet av våren 2015. Kommunene som er inkludert i undersøkelsen er Stavanger, Sandnes, 
Sola, Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy og Time. 

En undersøkelse er sendt per e-post til aktører i næringslivet som er antatt å ha hatt 
plansaker til behandling i minst en av de aktuelle kommunene, og en undersøkelse er sendt 
per e-post til kommunene. Aktører fra næringslivet har også hatt anledning til å besvare 
undersøkelsen via en lenke til spørreskjemaet.  

Temaene som dekkes i spørreundersøkelsene er: 

 En vurdering av de ulike fasene i planarbeidet 

 Samlet vurdering av kommunene 

 Behandlingstid 

 Årsaker til forsinkelser eller utsettelser 

 Saksbehandlers betydning for planprosessen 

 Konflikter med andre aktører 

 Innspill til hva som kan gjøres for å forbedre planprosessene 

Kort oppsummert viser resultatene at det er noe variasjon i hvordan næringslivet vurderer 
planprosessene i de ni kommunene. Generelt oppgir næringslivet at planprosessene er gode 
eller svært gode i regionen, og Klepp kommune kommer særlig godt ut når vi ser på 
resultatene fra undersøkelsen gjennomført blant aktørene i næringslivet. Samtidig er det 
noen faser av prosessen som ikke fungerer like godt. Et fellestrekk for alle kommunene er at 
planprosessene vurderes som gode under oppstart og under planutarbeidelse, men vurderes 
som betydelig dårligere på tidsfrister og saksbehandling, og til dels under høring og offentlig 
ettersyn.  

Respondentene er også bedt om å gi en samlet vurdering av politisk og administrativ 
behandling i kommunene. Sett fra næringslivets side skiller Klepp og Gjesdal seg positivt ut 
sammenlignet med de øvrige kommunene. Samlet har regionen fått en 
gjennomsnittskarakter av næringslivet på fire, som tyder på at næringslivet generelt er 
rimelig fornøyd med politisk og administrativ behandling i kommunene.  

Sammenligner vi næringslivets oppfatning med kommunenes egne vurderinger er det en del 
avvik eller uenighet. Dette kan tyde på at det ikke er en felles oppfatning av hvordan 
planprosessene faktisk er og/eller hva som kjennetegner en god prosess i planbehandlingen. 
Dette vises blant annet på spørsmål om behandlingstid. Kommunene oppgir at 59 prosent av 
plansakene er ferdigbehandlet innen ett år fra 1.-gangsinnlevering og kun 5 prosent ikke er 
ferdigbehandlet innen tre år. Til sammenligning oppgir næringslivet at kun en fjerdedel av 
sakene er ferdigbehandlet innen ett år og en fjerdedel ikke er ferdigbehandlet innen tre år. 

Kommunene og næringslivet er enig i at forsinkelser og utsettelser ofte skyldes uavklarte 
merknader eller innsigelser fra statlige eller regionale myndigheter. I tillegg oppgir 
næringslivet manglende saksbehandlingskapasitet i kommunene og at nye krav fra 
kommunen som kommer sent i saksbehandlingsfasen som viktige. Kommunene oppgir at 
særlig utbyggers egen tidsbruk og at forslagsstiller ikke leverer god nok dokumentasjon som 
årsaker til utsettelser eller vesentlige forsinkelser i planarbeidet. 

Når det gjelder saksbehandlers betydning for prosessen og det endelige resultatet er det 
store avvik mellom kommunenes og næringslivets oppfatning, der sistnevnte gruppe har en 
oppfatning av at hvilken saksbehandler en plan blir tildelt er svært viktig, særlig for 
saksbehandlingstid, samarbeidsklima og utformingen av den endelige vedtatte planen. 
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Næringslivet oppgir at de tre aktørene de i størst grad opplever konflikter med er 
Fylkeskommunen, riks-, fylkes- eller byantikvar og Fylkesmannen - klima og miljø. I tillegg til 
Fylkeskommunen oppgir kommunene naboer og Statens vegvesen som aktører der det er 
stor grad av konflikt i forbindelse med planprosessen for private reguleringsplaner. Samtidig 
oppgir næringslivet at det i over to tredjedeler av konfliktene kunne man redusert eller 
unngått konflikt ved tidlig dialog. 

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for i 2010, og en oppfølgende undersøkelse ble 
gjennomført i 2012. Endringen i næringslivets vurdering av planprosessene i kommunene 
har vært positiv dersom vi ser på hele perioden fra 2010 til 2015. Blant innspillene som er 
kommet fra kommunene og næringslivet er at man bør fortsette den positive utviklingen som 
allerede er i gang. Det kan tyde på at fokuset som har vært på planprosessene i kommunen i 
løpet av de siste fem årene har bidratt til en forbedring i regionen. Det er særlig i perioden 
med planutarbeidelsen at fremgangen er tydeligst. Spørsmålene for denne fasen dreier seg 
om dialog mellom forslagsstiller og kommunen, og i hvilken grad dialogen fører til avklaringer 
av viktige spørsmål.  

Til tross for at det har vært en forbedring fra 2010 til 2015 er det fremdeles rom for 
forbedringer på noen områder. Dette gjelder særlig informasjonen som gis fra kommunene. 
Både på spørsmål informasjon som gis i forbindelse med oppstartsmøter, og om 
konsekvenser ved eventuelle brudd på saksbehandlingsfrister og automatisk reduksjon i 
gebyr ved brudd på tidsfrister er det flere kommuner som har fått en relativt dårlig 
gjennomsnittsvurdering av næringslivet.  

På den annen side peker svarene fra kommunene på flere områder der næringslivet har et 
forbedringspotensiale. Dette går særlig på i hvilken grad forslagsstiller har satt seg inn i 
overordnede planer, statlige retningslinjer og gjeldende plangrunnlag, og kvaliteten på 
dokumentasjon som leveres. Kommunene oppgir også at mangelfull utredning av tema 
definert på oppstartsmøte er den viktigste årsaken til at en plan vurderes som ikke komplett. 
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1 INNLEDNING 

Næringsforeningens Ressursgruppe for Bygg og anlegg har over lengre tid satt 
kommunenes saksbehandlingspraksis i plansaker på dagsorden. På oppdrag for 
Næringsforeningen gjennomførte Asplan Viak i 2010 en spørreundersøkelse blant 
eiendomsutviklere, arkitekter og rådgivende ingeniører. Formålet var å kartlegge hvordan 
privat næringsliv opplever møtet med kommunene på Jæren og Rennesøy i behandlingen av 
private reguleringsplaner. I 2012 ble det gjennomført en oppfølgingsundersøkelse der også 
kommunene ble inkludert i undersøkelsen.  

Undersøkelsen som er gjennomført nå er dermed den tredje i rekken, og er blant annet ment 
å avklare om arbeidet så langt har ført til merkbare endringer for næringen og om det er 
andre områder som krever oppmerksomhet. 

Hensikten med undersøkelsen er å gjøre hverandre gode, og bli enda bedre. For å få til dette 
er det en fordel å skaffe en felles oversikt over de utfordringene næringen opplever i 
forbindelse med saksbehandling, og bruke dette som et utgangspunkt for en konstruktiv 
dialog om fremtidig saksbehandlingspraksis. 
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2 SPØRREUNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen som er gjennomført dekker kun private reguleringsplaner, der de private står 
for planutarbeidelsen. I undersøkelsen er planprosessen delt inn i fem faser:  

 «Før kunngjøring av detaljplan – oppstartsmøte» 

 «Før kunngjøring av detaljplan – informasjon og materiell fra kommunen» 

 «Før førstegangsbehandling – planutarbeidelse» 

 «Før førstegangsbehandling – tidsfrister og saksbehandling» 

 «Før endelig godkjenning – høring og offentlig ettersyn» 

En oversikt over de ulike fasene i private reguleringsplaner i kommunene er presentert 
under. 

 

I tillegg til å stille spørsmål knyttet til de ulike fasene for hver enkelt kommune, inngår også 
flere spørsmål for regionen samlet.  

Det er gjennomført to parallelle elektroniske spørreundersøkelser for å kartlegge 
planprosessene i Stavangerregionen. Én undersøkelse er rettet mot næringslivet og én mot 

 

Den formelle prosessen starter med at utbygger eller konsulent ber om et oppstartsmøte 
med kommunen før reguleringsarbeidet settes i gang. Her bør viktige forhold ved den 
aktuelle reguleringsplanen avklares. Det er et krav i plan- og bygningsloven (pbl) at 
oppstartsmøte holdes før planarbeidet settes i gang. Formålet med møtet er å etablere 
tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen. Planmyndighetene orienterer om 
overordnede planer og føringer, veileder om planarbeidet generelt, informerer om 
planprosessen, krav til innhold og fremstilling av planmateriale samt avklarer plangrenser. 
Her avklarer også kommunen om det kan anbefales oppstart av planarbeidet og om det 
er krav til konsekvensutredning for planarbeidet.  

Ifølge pbl er det forslagsstiller (konsulent) som varsler oppstart. Fasen mellom varsling av 
oppstart og innsending av planforslag (planutarbeidelsen) styres først og fremst av 
utbygger.  

Fra en plan er innsendt har kommunene en tidsfrist på 12 uker til å behandle planen, gitt 
at den oppfyller formelle krav. I de fleste kommuner skjer dette i politisk planutvalg eller 
tilsvarende. Overskridelse av 12-ukersfristen skal føre til reduksjon i gebyret.  

Etter førstegangsbehandling av planen sender kommunen planen ut på høring. Deretter 
fremmes planen til andregangsbehandling og endelig vedtak. 

 

•Oppstartsmøte

• Informasjon og materiell fra kommunen

Før kunngjøring av 
detaljplan

•Planutarbeidelse

•Tidsfrister og saksbehandling
Før 1.-gangsbehandling

•Høring og offentlig ettersynFør endelig godkjennelse

•Endelig godkjenning

•Kunngjøring av godkjent plan

•Ev. klagebehandling

Godkjenning
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kommunene. Begge undersøkelsene dekker de samme temaene og spørsmålene, men 
spørsmålene er noe ulikt formulert da de retter seg mot to ulike parter i en planprosess. 

Stavangerregionen er her definert som kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Hå, 
Klepp, Randaberg, Rennesøy og Time. Kommunene som er dekket av undersøkelsen er de 
samme som var med i undersøkelsen som ble gjennomført i 2010 og 2012. Dette gir et 
grunnlag for å se på hvordan oppfatningene av planprosessene i kommunene har endret seg 
over tid. 

Undersøkelsen er endret noe og respondentene er ikke nødvendigvis de samme, men 
resultatene kan likevel gi en pekepinn på hvordan utviklingen har vært i løpet av de to siste 
årene.  

Det er Næringsforeningen i Stavangerregionen som har hatt hovedansvaret for å samle 
kontaktinformasjon for alle relevante aktører i næringslivet, samt å identifisere 
kontaktpersoner i kommunene som også har fått tilsendt en spørreundersøkelse. 
Undersøkelsene ble sendt per e-post til aktuelle aktører i næringslivet og til kontaktpersoner i 
kommunene, og ble gjennomført på i februar og mars 2015. 

På de fleste spørsmålene er respondentene bedt om å gi en vurdering på en skala fra 1 til 6, 
der 1 er «i svært liten grad» og 6 er «i svært stor grad». Ved presentasjon av 
gjennomsnittsvurderinger er resultatene tydeliggjort ved bruk av farger, der rødt indikerer lav 
gjennomsnittskarakter (1,0-2,9), gult indikerer middels karakter (3,0-4,4) og grønt indikerer 
høy karakter (4,5-6,0). 

Ved beregning av gjennomsnittlig vurdering er de som har svart uaktuelt/ vet ikke holdt 
utenfor.  

Det er relativt få svar fra næringslivet på mange av spørsmålene for noen av kommunene. 
Dette gjelder særlig Rennesøy, men også Randaberg, Gjesdal, Hå og Klepp har betydelig 
færre svar enn Stavanger, Sandnes, Sola og Time. Det er ikke overraskende, men det betyr 
at det er noe større usikkerhet i resultatene for de mindre kommunene da enkeltsvar vil få en 
sterkere innflytelse på gjennomsnittsvurderingene. For Rennesøy er det så få svar at vi ikke 
presenterer resultatene for kommunen alene på enkeltspørsmål. Svarene for kommunen er 
derimot inkludert i alle resultater for regionen samlet, og resultatene er også tatt med i den 
samlede vurderingen av kommunene. 
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3 OPPSUMMERING AV TIDLIGERE 
UNDERSØKELSER 

3.1 Endringer i undersøkelsen og respondenter 

I alle tre undersøkelsene som er gjennomført i Stavangerregionen er det stilt spørsmål om 
prosessen i de enkelte kommunene i ulike faser i planarbeidet, samlet vurdering av politisk 
og administrativ behandling i kommunene og tema som behandlingstid og saksbehandling 
for regionen samlet. 

I tillegg til dette er det i den siste undersøkelsen tatt inn flere spørsmål som dekker konflikter 
med andre aktører og i hvilken grad disse kan unngås eller reduseres. 

I 2010 ble undersøkelsen kun sendt ut til aktører i næringslivet. I 2012 og 2015 er en 
tilsvarende spørreundersøkelsen også gjennomført blant kommunene. 

3.2 Resultater fra 2010 

Den første undersøkelsen av planprosessene i Stavangerregionen ble gjennomført i 2010. 

Basert på resultatene i undersøkelsen ble følgende punkter fremhevet som 
forbedringspotensiale: 

 Bedre kommunikasjon under saksbehandlingsprosessen 
 Tydeligere på å markere og overholde tidsfrister 
 La utbyggingsavtale følge reguleringsprosessen 
 Beholde oppstartsmøte og utvikle startpakken i forhold til aktuelle planer 
 Muligheter for utbyggere å se innstillinger og korrigere i den grad de ønsker det 
 Utvikle Smart kommune konseptet 

3.3 Resultater fra 2012 

I undersøkelsen som ble gjennomført i Stavangerregionen i 2012 viste resultatene at det 
hadde vært en positiv utvikling etter 2010. Arbeidet med å forbedre flyt og dialog i 
reguleringsprosessene hadde til en viss grad vært vellykket, men det var fremdeles rom for 
forbedring. 

Basert på resultatene i undersøkelsen ble følgende tiltak foreslått: 

 Flere møtepunkt mellom næring og kommuneadministrasjon, der rolleforståelse 
settes på dagsorden. 

 Flere treffpunkt underveis i planprosessen for å sette av tid til åpen dialog om 
interessekonflikter. 

 Tydeligere skille mellom hva som er konfliktområder grunnet overordnet plan, lovverk 
og kryssende samfunnsinteresser, og konfliktområder grunnet ulikhet i verdisyn, 
estetiske forhold e.l. 

 Styrket faglighet i næringen. 
 Presentere og sette sammen startpakke i oppstartsmøte. Tydelig presisering av krav 

og forventinger til innhold i planutkast, og inngå entydig avtale om kvalitet på 
planutkast. Kommunene må koordinere krav fra ulike kommunale etater i forkant av 
oppstartsmøte. Næringslivet må ha sendt inn en entydig planskisse i forkant og stille 
på oppstartsmøte med nødvendig fagkompetanse. 
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 Innføre flere faste møtepunkt underveis i planprosessen: 
- Møte midtveis i prosess med utarbeidelse av planforslag, med hensikt å 

diskutere ulike planalternativ. Involvere regionale myndigheter eller andre 
potensielle parter dersom dette er relevant. 

- Møte ved innlevering av planforslag, dersom det er mangler ved forslaget 
- Møte underveis i saksbehandlingsprosessen, for å diskutere eventuelle 

justeringer og/eller presiseringer. 
 Sikre at dialogen som føres på slike møter, blir forpliktende for begge parter. 
 «Varslingsplikt» snarest mulig når det fremkommer nye momenter i saken. 
 Regionale myndigheters rolle i planprosessene har bare indirekte vært et tema i 

denne rapporten, men er et område som bør settes på dagsorden på lik linje med 
forholdet mellom næringslivet og kommunene. 

 Smart kommune er fremdeles et viktig verktøy for utvikling av nye og mer 
brukervennlige tjenester innenfor plan- og byggesaksforvaltningen i kommunene i 
Stavangerregionen. Dette samarbeidet bør videreføres og forsterkes, og utvikles 
videre i nær dialog med næringslivet. 
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4 PLANPROSESSER I STAVANGERREGIONEN 

Her presenteres resultatene fra årets undersøkelse. En sammenligning med resultater fra 
tidligere undersøkelser er presentert i kapittel 5.  

4.1 Bakgrunnsinformasjon 

Det er kommet inn 36 svar fra aktører i næringslivet. Det er et noe høyere antall 
respondenter sammenlignet med undersøkelsen gjennomført i 2012 og gir en svarprosent på 
44.  

 

Figur 4-1: Fordeling av antall respondenter etter type virksomhet 

Den største gruppen blant respondentene er grunneiere og eiendomsutviklere (61 %). Det er 
en svært liten andel av respondentene som har oppgitt at de er byggefirma eller 
entreprenører. 

Samtlige respondenter er spurt om hvilke kommuner de har hatt private reguleringsplaner til 
behandling i løpet av de siste fem årene og hvor mange planer i hver av kommunene. 
Fordelingen på kommuner etter antall saker er presentert i figuren under. 

 

Figur 4-2: Antall respondenter og private reguleringsplaner behandlet i kommunene i løpet av de 
siste fem årene 
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Det er som forventet flest respondenter med erfaring fra planbehandling i Stavanger 
kommune i løpet av de siste fem årene. Deretter følger Sandnes og Sola.  

Det er også klart flest som har hatt fra 1 til 5 planer til behandling (søyler i lys grønn) i 
kommunene og svært få som har hatt flere enn ti planer behandlet i én kommune. 

Spørsmål om planprosessene i de enkelte kommuner er kun stilt til respondenter som har 
oppgitt at de har hatt reguleringsplaner til behandling i kommunene. Det er derfor et betydelig 
høyere antall svar for de store kommunene enn for de mindre kommunene.  

4.2 Samlet vurdering 

Her gis en oversikt over næringslivets og kommunenes generelle vurdering av 
planprosessene uten å gå inn på resultatene for de enkelte spørsmålene. En mer detaljert 
gjennomgang presenteres fortløpende i de kommende delkapitlene. 

Ved å sammenligne gjennomsnittskarakter for kommunene med en samlet vurdering får vi et 
bilde av sammenhengen mellom oppfyllelse av formelle krav (som avdekkes på spesifikke 
spørsmål for hver av fasene) og den generelle oppfatningen av planbehandlingen i 
kommunene. 

Gjennomsnittlig vurdering for hver av fasene i planprosessen er vist i Figur 4-3. 

 

Figur 4-3: Gjennomsnittlig karakter for de ulike fasene i planprosessen, næringslivets vurdering 

Næringslivet er i stor grad fornøyd med prosessen før kunngjøring av detaljplan og under 
planutarbeidelsen, men når det gjelder tidsfrister og saksbehandling, og for noen av 
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kommunene også høring og offentlig ettersyn er den gjennomsnittlige vurderingen betydelig 
dårligere for de fleste kommuner. 

 

Figur 4-4: Gjennomsnittlig karakter for de ulike fasene i planprosessen, næringslivets og 
kommunenes vurdering 

Særlig for vurderingen av tidsfrister og saksbehandling, og høring og offentlig ettersyn er det 
avvik mellom næringslivets og kommunenes vurdering.  

Respondentene er også bedt om å gi en samlet vurdering av politisk behandling og 
administrativ behandling i kommunene. Gjennomsnittlig vurdering av næringslivet for hver av 
kommunene er presentert i Figur 4-5. 

 

Figur 4-5: Samlet vurdering av administrativ og politisk behandling, næringslivets vurdering 

Samlet får regionen en gjennomsnittskarakter på rundt 4 for både administrativ og politisk 
behandling. Det tyder på at næringslivet generelt er fornøyd, men det er noe variasjon 
mellom kommunene. Sandnes ligger under snittet for regionen for begge variablene, mens 
Klepp og Gjesdal vurderes som bedre enn snittet i regionen. 

Sammenligner vi næringslivets vurdering av administrativ og politisk behandling med 
kommunenes vurdering, ser vi igjen at det er noe avvik (Figur 4-6). Kommunene selv 
oppfatter kvaliteten på behandling av reguleringsplaner i kommunene som bedre enn 
næringslivet gjør. 
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Figur 4-6: Samlet vurdering av administrativ og politisk behandling, næringslivets og kommunenes 
vurdering 

4.3 Før kunngjøring av detaljplan - oppstartsmøte 

I pbl stilles det krav om oppstartsmøter før planarbeidet settes i gang. Næringslivets 
vurdering av oppstartsmøter er presentert i Tabell 4-1.. 

Tabell 4-1: Oppstartsmøte, næringslivets vurdering 

Spørsmål Stavanger Sandnes Sola Time Gjesdal Hå Klepp Randaberg 

Blir det avholdt oppstartsmøter? 5.7 5.3 5.3 5.0 5.4 5.5 6.0 6.0 

Har dere vanligvis gjort 
vurderinger av overordnede 
planer, statlige retningslinjer og 
gjeldende plangrunnlag før et ev. 
oppstartsmøte? 

5.3 5.0 4.8 5.1 5.1 5.0 5.4 5.8 

Mottar du informasjon og 
innspill fra alle relevante 
kommunale etater? 

3.2 3.0 2.9 2.9 4.1 3.0 4.4 4.0 

Blir alle kommunale krav som er 
relevante for det videre arbeidet 
med et planforslag vanligvis lagt 
fram når det holdes 
oppstartsmøter? 

3.1 3.1 3.0 2.6 3.7 2.7 4.2 3.0 

Blir saksbehandler vanligvis 
tildelt ved oppstartsmøter? 

5.0 4.3 4.2 4.3 4.6 4.5 5.8 5.5 

Gis det rom for å avklare rammer 
for det videre arbeidet med 
utvikling av planen i 
oppstartsmøter? 

4.1 3.4 3.7 3.5 4.7 4.2 5.2 4.0 

I hvilken grad opplever du at det 
er rom for å diskutere ulike 
planløsninger i oppstartsmøter? 

4.1 3.1 3.3 3.7 4.7 3.7 5.2 3.8 

Har dere vanligvis utarbeidet en 
beskrivelse og en plan- eller 
konseptskisse før dere tar 
kontakt med kommunen? 

4.3 4.4 4.2 4.1 4.4 4.2 4.6 4.5 

Orienterer kommunene om 
eventuelle krav til 
konsekvensutredning? 

4.8 4.6 3.7 4.0 4.0 3.8 4.6 4.5 

Er kommunen opptatt av å 
etablere en god dialog med deg 
som forslagsstiller? 

4.3 3.7 3.5 3.9 5.1 4.5 5.6 5.0 
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I samtlige kommuner holdes det oppstartsmøter og næringslivet oppgir selv at de i svært stor 
grad har gjort vurderinger av overordnede planer, statlige retningslinjer og gjeldende 
plangrunnlag i forkant av oppstartsmøtene.  

Samlet gir næringslivet en god vurdering av oppstartsmøtene. Unntakene gjelder informasjon 
som gis i forbindelse med oppstart. Sandnes, Sola og Time får alle tre en lav gjennomsnittlig 
vurdering av næringslivet på spørsmål om forslagsstiller mottar informasjon og innspill fra 
alle relevante kommunale etater. Time og Hå vurderes lavt på spørsmål om alle kommunale 
krav som er relevante legges frem på oppstartsmøte. 

En sammenligning av næringslivets vurderinger med kommunenes vurderinger for regionen 
samlet er vist i Figur 4-7. 

 

Figur 4-7: Oppstartsmøter, næringslivets og kommunenes vurdering 

 

Mens næringslivet vurderer at forslagsstiller i svært stor grad har gjort vurderinger av 
overordnede planer, statlige retningslinjer og gjeldende plangrunnlag i forkant av 
oppstartsmøtene, er kommunene noe uenig i dette. Kommunene gir en betydelig lavere 
gjennomsnittsvurdering på dette spørsmålet. I innspill fra kommunene om hvor næringslivet 
bør bli flinkere er det å sette seg inn i overordnede planer noe som går igjen. Innspill fra 
kommunene og næringslivet er oppsummert i kapittel 7. 
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4.4 Før kunngjøring av detaljplan - informasjon og 
materiell fra kommunen 

Næringslivets vurdering av informasjon og materiell fra kommunene før kunngjøring av 
detaljplan er presentert i Tabell 4-2, og sammenholdt med kommunenes egne vurderinger i 
Figur 4-8. 

Tabell 4-2: Informasjon og materiell fra kommunen, næringslivets vurdering 

Spørsmål 
Stavanger Sandnes Sola Time Gjesdal Hå Klepp Randaberg 

Kommunen tilbyr startpakke, 
informasjonspakke eller lignende 
ved oppstart av planarbeid. 

5.2 5.2 5.0 4.9 5.0 5.0 4.5 5.8 

Kommunens nettsider har 
relevant informasjon enkelt 
tilgjengelig. 

3.9 3.6 3.3 3.1 3.7 3.8 4.6 4.5 

Bruker du den informasjonen 
som kommunen har tilgjengelig 
på sin hjemmeside? 

4.3 4.0 3.7 3.7 4.0 4.4 5.4 5.5 

Er kommunen behjelpelig med å 
fremskaffe materiell og 
informasjon som er nødvendig 
for planarbeidet? 

4.5 3.8 3.6 4.1 4.6 4.0 5.2 4.8 

 

Generelt er næringslivets vurdering av informasjon og materiell fra kommunen i perioden før 
kunngjøring av detaljplan som god eller svært god. Klepp og Randaberg skiller seg ut ved at 
de har en gjennomsnittlig karakter over 4,4 for alle fire spørsmålene her. 

 

 

Figur 4-8: Informasjon og materiell fra kommunene, næringslivets og kommunenes vurdering 

På spørsmål om informasjon og materiell fra kommunene er det relativt små forskjeller på 
kommunenes og næringslivets vurderinger. Et unntak er spørsmål om kommunene er 
behjelpelige med å fremskaffe materiell og informasjon som er nødvendig for planarbeidet. 
Her har næringslivet vurdert at kommunene er dårligere enn på spørsmål om de tilbyr 
startpakke eller lignende ved oppstart. Dette kan tyde på at næringslivet oppfatter at det er 
informasjon og materiell som burde bli delt med forslagsstiller i forbindelse med oppstart, og 
som ikke i dag inngår i startpakkene som tilbys. 
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4.5 Før førstegangsbehandling - planutarbeidelse 

Fasen mellom varsling av oppstart og innsending av planforslag styres først og fremst av 
utbygger. Det er i denne fasen svært viktig at næringslivet tar kontakt med kommunene (og 
andre aktører) for å komme i dialog underveis, samtidig som det er en forutsetning at 
kommunen er tilgjengelig og har tilstrekkelig kapasitet til å svare på henvendelser innen 
relativt kort tid.  

Tabell 4-3: Planutarbeidelse, næringslivets vurdering 

Spørsmål Stavanger Sandnes Sola Time Gjesdal Hå Klepp Randaberg 

Det er enkelt å komme i dialog 
med kommunens administrasjon 
i denne fasen av 
planutarbeidelsen. 

4.7 3.0 3.8 4.0 5.0 4.5 5.3 4.2 

Dialog med 
saksbehandler/kommune fører til 
avklaringer av viktige spørsmål i 
planarbeidet i denne fasen. 

3.8 3.4 3.8 3.6 4.9 4.5 5.3 3.8 

 

Næringslivets svar på spørsmål om hvor tilgjengelige kommunene er i denne fasen og i 
hvilken grad dialog fører til avklaringer av viktige spørsmål får samtlige kommuner middels 
eller høy karakter. Det er noe forbedringspotensiale, særlig for de store kommunene. Men 
jevnt over får kommunene gode gjennomsnittsvurderinger av næringslivet i denne fasen.  

 

Figur 4-9: Planutarbeidelse, næringslivets og kommunenes vurdering 

4.6 Før førstegangsbehandling - tidsfrister og 
saksbehandling 

I Tabell 4-4 er næringslivets vurdering av tidsfrist og saksbehandling i planarbeidet 
presentert. Resultatene er sammenholdt med kommunenes vurderinger i Figur 4-10. 
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 Tabell 4-4: Tidsfrister og saksbehandling, næringslivets vurdering 

Spørsmål Stavanger Sandnes Sola Time Gjesdal Hå Klepp Randaberg 

Overholder kommunen 
tidsfristen, lovbestemt eller 
avtalt, for behandlingstid? 

4.3 3.3 3.5 3.8 4.4 4.6 5.3 4.8 

Er kommunen tydelig på når 
tidsfristen løper fra eller 
eventuelt blir stoppet? 

3.3 3.0 3.0 3.0 3.5 2.6 2.7 3.0 

Gis det informasjon om hvilke 
konsekvenser eventuelle brudd 
på saksbehandlingsfrister har? 

2.6 2.5 2.5 2.1 3.2 2.0 2.3 2.5 

Gir eventuell overskridelse av 
tidsfristen automatisk reduksjon i 
gebyret? 

2.4 2.0 2.4 2.7 3.0 2.0 2.0 2.5 

Tar kommunen initiativ til å 
etablere en god dialog i 
forbindelse med 
saksbehandlingsprosessen? 

3.7 2.9 3.1 3.4 4.6 3.8 5.0 4.8 

Anvender kommunen skjønn ved 
tolkning av formelle krav til plan 
og dokumentasjon? 

3.4 3.0 3.3 3.6 4.1 2.8 5.0 3.8 

Blir du gjort kjent med innhold i 
saksutredning i forkant av at 
saken legges fram for 1.-
gangsbehandling? 

3.5 3.6 3.4 3.4 4.6 3.2 4.8 3.5 

Får du anledning til å 
kommentere nye krav eller 
saksområder som er kommet til 
gjennom saksbehandlingen før 
saken legges fram til 1.-
gangsbehandling? 

3.5 3.4 3.1 3.8 4.3 3.2 4.8 3.3 

Gis du anledning til å gjøre 
mindre justeringer/endringer før 
saken legges fram til 1.-
gangsbehandling? 

3.6 3.2 3.2 3.7 4.0 3.2 4.8 3.3 

I hvilken grad opplever du at 
kommunen bidrar til å få planen 
klar til 1.-gangsbehandling? 

4.1 3.0 3.2 3.7 4.9 3.8 5.2 4.5 

 

I oversikten over gjennomsnittlig vurdering for de ulike fasene (Figur 4-3) skilte tidsfrister og 
saksbehandling seg ut ved at det var en relativt lav gjennomsnittsvurdering for de fleste 
kommunene. Ved å se nærmere på gjennomsnittsvurderingen for de enkelte spørsmålene, 
som vist i Tabell 4-4, ser vi at det særlig er for spørsmålene som går på tidsfrister at 
næringslivet peker på betydelig rom for forbedring.  

Med unntak av Gjesdal har næringslivet oppgitt at samtlige kommuner i regionen er for dårlig 
på å informere om konsekvenser ved eventuelle brudd på saksbehandlingsfrister og 
automatisk reduksjon i gebyr. 
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Figur 4-10: Tidsfrister og saksbehandling, næringslivets og kommunenes vurdering 

4.7 Før førstegangsbehandling - komplett planforslag og 
tidsfrister 

12-ukers fristen løper ikke før planen vurderes som komplett av kommunen. En vurdering av 
de vanligste årsakene til at en plan vurderes som ikke komplett er presentert i Figur 4-11. 
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Figur 4-11: Vanligste årsak til at planer vurderes som ikke komplett, næringslivets vurdering 

 

Vanligste årsak til at planer vurderes som ikke komplett varierer mellom kommunene. Mens 
det i Klepp og Randaberg er tekniske mangler ved planen som oftest er oppgitt som årsak er 
det i de øvrige kommunene nye tema som krever utredning som oppgis som vanligste årsak. 

 

 

Figur 4-12: Vanligste årsak til at planer vurderes som ikke komplett, næringslivets og kommunenes 
vurdering 

Kommunene og næringslivet har en lik vurdering av hvor ofte tekniske mangler er årsak til at 
en plan vurderes som ikke komplett. Samtidig mener kommunene at mangelfull utredning av 
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tema definert på oppstartsmøte er den viktigste årsaken til at planer vurderes som ikke 
komplett, mens næringslivet mener at det er nye tema, som kommer til som krever utredning. 
Det kan tyde på at kommunene oppfatter at tema som må utredes seinere i prosessen 
allerede var definert i forbindelse med oppstart, mens næringslivet oppfatter dette som nye 
tema. Det kan være at bedre kommunikasjonen mellom partene i forbindelse med oppstart 
kan bidra til å redusere problemer med at planer vurderes som ikke komplett ved at begge 
parter klart oppfatter hvilke tema som krever utredning før man setter i gang med 
planutarbeidelsen. 

4.8 Før endelig godkjenning - høring og offentlig ettersyn 

Etter førstegangsbehandling av planen, sender kommunen planen ut på høring. 
Næringslivets og kommunenes vurdering av denne fasen i planprosessen er presentert i 
Figur 4-13. 

Tabell 4-5: Høring og offentlig ettersyn, næringslivets vurdering 

Spørsmål Stavanger Sandnes Sola Time Gjesdal Hå Klepp Randaberg 

Blir du orientert om innkomne 
høringsuttalelser fra berørte 
parter? 

4.6 3.9 3.8 4.3 4.9 4.4 5.0 4.0 

Blir du oppfordret til å 
kommentere innkomne 
merknader? 

4.4 3.9 3.8 4.3 5.0 4.6 5.5 4.4 

Tar kommunen initiativ til dialog 
med deg som forslagstiller i 
forkant av at saken legges frem 
for endelig politisk vedtak? 

3.5 2.9 3.4 3.0 4.7 4.0 5.3 3.0 

Blir du gjort kjent med innhold i 
saksframstillingen i forkant av at 
saken fremmes for endelig 
politisk behandling? 

3.3 2.9 3.1 2.7 4.3 3.4 4.8 3.2 

Får du anledning til å 
kommentere nye krav/endringer 
i forkant av endelig politisk 
behandling? 

3.6 3.0 3.1 3.0 4.0 3.4 4.8 3.0 

Blir du informert om endelig 
politisk vedtak? 

5.0 4.5 4.8 4.8 4.1 4.2 5.0 4.4 

Er rekkefølgebestemmelsene fra 
kommunen riktige etter plan- og 
bygningsloven? 

4.0 3.4 3.4 3.2 4.2 3.5 5.0 4.3 
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Figur 4-13: Høring og offentlig ettersyn, næringslivets og kommunenes vurdering 

4.9 Behandlingstid 

Alle respondenten er bedt om å anslå prosentandelen av alle plansaker i de aktuelle 
kommunene som er ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering, og 
prosentandelen som ikke er ferdigbehandlet innen tre år fra førstegangs innlevering. 
Kommunene er bedt om å besvare de samme spørsmålene.  

Spørsmål om behandlingstid er stilt for Stavangerregionen, og det er derfor ikke gitt 
vurderinger av de enkelte kommunene her. Her skiller vi mellom næringslivets og 
kommunenes svar på spørsmål om behandlingstid. I tillegg skilles det mellom ulike grupper 
respondenter fra privat næringsliv.  

4.9.1 Andelen plansaker ferdigbehandlet innen ett år 

Det er en del uenighet mellom de ulike gruppene respondenter når det gjelder anslag på 
andelen av plansaker som er ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering.  
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Figur 4-14: Andelen av plansaker ferdigbehandlet innen ett år fra førstegangs innlevering, 
kommunenes og næringslivets anslag 

Næringslivet har i snitt anslått at nærmere en fjerdedel av alle plansaker er ferdigbehandlet 
innen ett år fra førstegangs innlevering. Det er imidlertid relativt stor variasjon i anslaget 
avhengig av hvilken gruppe i næringslivet man spør. Mens konsulentene mener at nærmere 
40 prosent er ferdigbehandlet innen ett år, oppgir grunneiere, eiendomsutviklere, byggefirma 
og entreprenører en betydelig lavere andel.  

Det er naturlig å anta at saksbehandlere i kommunene og konsulentene er de som er 
nærmest planprosessene og dermed har best kjennskap til de formelle kravene og hvordan 
behandlingstiden skal måles.  

Ifølge kommunene er i overkant av halvparten av alle plansaker i regionen ferdigbehandlet 
innen ett år fra førstegangs innlevering. Gjennomsnittlig anslag fra kommunene er vektet slik 
at de små kommunene ikke har like stor betydning som de store kommunene (basert på 
antall respondenter med erfaring fra hver av kommunene). Dette er gjort for at 
gjennomsnittet for næringslivet og kommunene skal være sammenlignbare.  

4.9.2 Andelen plansaker ikke ferdigbehandlet innen tre år 

Også for anslag på andelen av plansaker som ikke er ferdigbehandlet innen tre år fra 
førstegangs innlevering er det avvik mellom de ulike gruppene respondenter. Fordelingen 
etter respondentgruppe er presentert i Figur 4-15. 
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Figur 4-15: Andelen av plansaker IKKE ferdigbehandlet innen tre år fra førstegangs innlevering, 
kommunenes og næringslivets anslag 

Mens vektet gjennomsnitt for kommunenes anslag er 3 prosent, er gjennomsnittlig andel 
ifølge næringslivet på rundt en fjerdedel av alle plansaker. Det er et betydelig avvik. Når det 
gjelder hvor lang tid det tar fra førstegangs behandling til planen er ferdigbehandlet er dette 
noe som relativt enkelt kan måles, og det kan utarbeides statistikk for de enkelte kommuner. 
Det vil gi et bedre bilde av hvor lang behandlingstiden faktisk er i regionen da det tydeligvis 
er svært ulik oppfatning av dette. 
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4.10 Utsettelser eller forsinkelser 

Spørsmål om utsettelser og forsinkelser er stilt for Stavangerregionen samlet, og det er 
derfor ikke gitt vurderinger av de enkelte kommunene her. 

 

 

Figur 4-16: Årsaker til utsettelser eller vesentlige forsinkelser i planarbeidet, sammenligning av 
kommunenes og næringslivets vurdering 
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Uavklarte merknader eller innsigelser fra statlige eller regionale myndigheter er ifølge 
næringslivet den viktigste årsaken til utsettelser eller vesentlige forsinkelser. Deretter følger 
manglende saksbehandlingskapasitet i kommunen og andre årsaker. 

De respondentene som har oppgitt hvilke andre årsaker som fører til utsettelser eller 
vesentlige forsinkelser har oppgitt at det skyldes at de har fått ny saksbehandler. 

Kommunen oppgir uavklarte merknader eller innsigelser fra statlige eller regionale 
myndigheter, at forslagsstiller ikke har levert god nok dokumentasjon og utbyggers egen 
tidsbruk for bearbeiding av planforslaget som de tre faktorene som i størst grad fører til 
utsettelser eller vesentlige forsinkelser i planarbeidet. 

4.11 Saksbehandlers betydning 

Spørsmål om saksbehandlers betydning er også kun stilt for Stavangerregionen samlet. 

Alle respondenter er stilt spørsmål om saksbehandlers betydning for planarbeidet. 
Fordelingen av svar fra aktører fra næringslivet er presentert i Figur 4-17. 

 

Figur 4-17: Saksbehandlers betydning, sammenligning av kommunenes og næringslivets vurdering 

Her er det store avvik mellom næringslivets vurdering og kommunenes vurdering. Aktører fra 
næringslivet opplever at hvilken saksbehandler som blir tildelt en plan i svært stor grad 
påvirker utforming av endelig plan, saksbehandlingstid og samarbeidsklimaet.  

Det er også uenighet i hvor ofte det skjer et skifte av saksbehandler underveis i prosessen. 
Som nevnt tidligere er det flere som oppgir ny saksbehandler som en årsak til utsettelser og 
vesentlige forsinkelser i planarbeidet.  

1 2 3 4 5 6

Er samarbeidsklimaet avhengig av hvilken
saksbehandler en plan får tildelt?

Blir saksbehandlingstiden påvirket av hvilken
saksbehandler en plan får tildelt?

Blir utformingen av den endelige vedtatte
planen påvirket av hvilken saksbehandler en

plan får tildelt?

Skjer det skifte av saksbehandler underveis i
prosessen?

Kommunene Næringsliv
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5 KONFLIKT MED ANDRE AKTØRER 

5.1 Grad av konflikt 

I undersøkelsen i 2012 pekte både kommuner og næringsliv på statlige og regionale 
myndigheter som en utfordring i forbindelse med plansaker.  

For å kartlegge hvilke aktører næringslivet i stor grad opplever konflikt med, er 
respondentene bedt om å oppgi i hvilken grad de opplever konflikt i planprosesser med en 
rekke aktører i planprosessen i Stavangerregionen. Også her går skalaen fra 1 (i svært liten 
grad) til 6 (i svært stor grad). Gjennomsnittlig vurdering av næringslivet og kommunene er 
presentert i Figur 5-1. 

 

Figur 5-1: Konflikt med andre aktører, sammenligning av kommunenes og næringslivets vurdering 

Næringslivet oppgir at de tre aktørene de i størst grad opplever konflikter med er 
Fylkeskommunen, riks-, fylkes- eller byantikvar og Fylkesmannen - klima og miljø. I tillegg til 
Fylkeskommunen oppgir kommunene naboer og Statens vegvesen som aktører der det er 
stor grad av konflikt i forbindelse med planprosessen for private reguleringsplaner. 

Næringslivet oppgir altså at de i størst grad opplever konflikt med nasjonale og regionale 
aktører, men i mindre grad med kommunepolitikere, naboer, bydeler og 
interessegrupper/organisasjoner. Som vist i kapittel 0 har både næringslivet og kommunene 
oppgitt at uavklarte merknader eller innsigelser fra statlige eller regionale myndigheter er en 
viktig årsak til forsinkelser eller vesentlige utsettelser i planarbeidet. 

1 2 3 4 5 6

Konflikt med andre myndigheter

Konflikt med interessegrupper/organisasjoner

Konflikt med bydeler (politisk utvalg, dersom
relevant)

Konflikt med naboer

Konflikt med kommunepolitikere

Konflikt med Fylkesmannen – landbruk

Konflikt med Jernbaneverket

Konflikt med Statens vegvesen

Konflikt med Fylkesmannen – miljø og klima

Konflikt med Riksantikvar, fylkes- eller
byantikvar

Konflikt med Fylkeskommunen

Næringsliv Kommunene
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5.2 Kan konfliktene unngås? 

Respondenter som har oppgitt stor grad av konflikt (5 eller 6) med andre aktører har fått 
oppfølgingsspørsmål om hvordan konfliktene med de enkelte aktørene kunne vært unngått 
eller redusert.  

I Figur 5-2 er fordelingen på svar på oppfølgingsspørsmål for samtlige aktører presentert.  

Her er det mulig å oppgi flere alternativer som svar på spørsmål, slik at summen av andelene 
som oppgir de ulike alternativene summeres til over 100 prosent. 

 

Figur 5-2: Kan konflikter unngås eller reduseres? Næringslivets vurdering 

Kun 30 prosent oppgir at det er lite sannsynlig at konflikten kunne vært unngått eller 
redusert. I over to tredjedeler av konflikter kunne man altså redusert eller unngått konflikt. I 
følge næringslivet er den viktigste måten å redusere konfliktnivå at andre aktører avklarer sitt 
standpunkt på et tidligere tidspunkt.  De oppgir i liten grad at de selv kan bidra til å unngå 
konflikt ved mer aktivt å arbeide for å opprette dialog på et tidligere tidspunkt.  

Annet består også av ulike versjoner av bedre dialog. For eksempel nevnes det at andre 
aktører kan være mer løsningsorientert og ulik tolkning av overordnede planer.  

Fordelingen for de aktører der næringslivet oppgir størst grad av konflikt følger under. 
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Figur 5-3: Kan konflikter med Fylkeskommunen unngås eller reduseres? Næringslivets vurdering 

På spørsmål om konflikter med Fylkeskommunen kan unngås eller reduseres er det kun i en 
femtedel av sakene at næringslivet oppgir at det er lite sannsynlig at konflikten(e) kan 
unngås eller reduseres. Det er altså en større andel av konfliktene med Fylkeskommunen 
som antas å kunne vært unngått eller redusert ved tidligere (og bedre) dialog sammenlignet 
med vurderingene for konflikter med andre aktører totalt sett (Figur 5-2). 

 

Figur 5-4: Kan konflikter med riks-, fylkes- og byantikvar unngås eller reduseres? Næringslivets 
vurdering 

Av konflikter med antikvare myndigheter er det en betydelig andel av konfliktene som kunne 
vært redusert eller unngått ifølge næringslivet. Her er det ifølge næringslivet kun antikvare 
myndigheter selv eller kommunene som kan bidra til å redusere eller unngå konflikter, da 
næringslivet ikke ser at de selv kan bidra til dette ved å arbeide mer aktivt for å opprette 
dialog på et tidligere tidspunkt. 
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Figur 5-5: Kan konflikter med Fylkesmannen - miljø og klima unngås eller reduseres? Næringslivets 
vurdering 

 

Figur 5-6: Kan konflikter med Statens Vegvesen unngås eller reduseres? Næringslivets vurdering 

Både for Fylkesmannen - miljø og klima og Statens Vegvesen er fordelingen på svarene 
noenlunde lik de øvrige. Næringslivet mener at potensiale for å unngå eller redusere 
konflikter ligger i at aktørene avklarer sitt standpunkt på et tidligere tidspunkt i prosessen. 
Deretter mener det at kommunene kan bidra ved å være mer aktiv og involvert på et tidligere 
tidspunkt, mens forslagsstiller selv ikke kan bidra ved å arbeide mer aktivt for å opprette 
dialog på et tidligere tidspunkt. Det er også i større grad oppgitt at Statens Vegvesen endrer 
standpunkt underveis, og på den måten bidrar til økt konfliktnivå, sammenlignet med svarene 
for Fylkesmannen - miljø og klima, og til dels antikvariske myndigheter og Fylkesmannen.  
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Det er kun i et mindretall av sakene at det sannsynligvis ikke vil være mulig å unngå eller 
redusere konflikten(e).  
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6 UTVIKLING OVER TID 

Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2010, og en sammenligning av resultatene da og 
nå gir et bilde av utviklingen over lengre tid. I 2012 viste resultatene en bedring på flere 
områder på kort sikt etter arbeidet som ble gjort i 2010 og som oppfølging til undersøkelsen 
som ble gjennomført da. 

Det har i perioden 2010 til i dag vært stort fokus på planbehandlingen i kommunene i 
Stavangerregionen. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2012 viste en positiv utvikling og 
det ser ut til at denne har fortsatt frem til i dag.  

I undersøkelsen stilles det spørsmål om erfaringer med planbehandling i kommunene i løpet 
av de siste fem år. I undersøkelsen gjennomført i 2010 ble det altså kartlagt erfaringer for 
perioden 2005-2010, og i årets undersøkelse perioden 2010-2015. Det er likevel sannsynlig 
at nylige erfaringer vektes tyngre når respondentene besvarer spørsmålene.  

Fordi det stilles spørsmål om erfaringer de siste fem årene, og fordi respondentene ikke 
nødvendigvis har erfaringer fra planbehandling i kommunene nært opptil det tidspunktet 
undersøkelsene er gjennomført er det naturlig at det tar tid før eventuelle endringer 
planbehandlingen gjenspeiles i en slik spørreundersøkelse. I sammenligningen av resultater 
fra de tre undersøkelsene som er gjennomført fokuserer vi derfor på resultatene fra 2010 og 
2015. Der det er relevant vil vi også trekke inn resultatene fra 2012-undersøkelsen. 

6.1 Administrativ og politisk behandling 

Næringslivets samlede vurdering av administrativ og politisk behandling av private 
reguleringsplaner har hatt en ulik utvikling i de forskjellige kommunene dersom vi 
sammenligner resultatene fra 2010, 2012 og 2015, som presentert i Figur 6-1. 

 

Figur 6-1: Samlet vurdering av administrativ og politisk behandling, næringslivets vurdering i 2010, 
2012 og 2015 
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Dersom vi ser på hele perioden fra 2010 til 2015 har det vært en forbedring i næringslivets 
vurdering av både politisk og administrativ behandling i de fleste kommunene, men fra 2012 
til 2015 har det vært en svak nedgang for hele regionen samlet.  

Noen kommuner har også hatt en betydelig oppgang fra 2010 til 2012, for deretter å gå noe 
ned igjen i årets undersøkelse. Dette er særlig tydelig for administrativ behandling i Time 
kommune, der det har vært en betydelig oppgang fra 2010 til 2012, for deretter å gå noe ned 
igjen i årets undersøkelse. 

Det er også noen unntak for fremgangen for 2010-2015, men særlig for Rennesøy kommune 
kan noe av endringen skyldes at det er få svar i årets undersøkelse og enkeltsvar vil derfor 
kunne få store utslag på gjennomsnittet.  

Som det også er nevnt i innspill fra næringslivet er det en positiv utvikling på gang, og det er 
viktig å fortsette i samme retning fremover. 
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6.2 Utvikling i hver enkelt fase  

Her presenteres utviklingen i næringslivets vurdering av 
hver fase for de enkelte kommunene. 1 Samlet for 
regionen har det vært en positiv utvikling. Den eneste 
kommunen der det ikke er en klar forbedring for minst en 
av fasene er Sandnes. 

 

Figur 6-2: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, 
Stavanger 

 

Figur 6-3: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, 
Sandnes 

 

 

                                                
1 Spørsmålet «Er det viktig å ha dialog med kommunen i 
forbindelse med planutarbeidelsen?» er kun stilt i 2010. Dette 
spørsmålet vil trekke opp snittet for 2010 og er ikke en 

 

 

 

 

Det har vært en positiv 
endring i næringslivets 
vurdering av fasene i 
planprosessene i Stavanger 
kommune. Det gjelder særlig 
planutarbeidelsen, men også 
tidsfrister og 
saksbehandling, høring og 
offentlig ettersyn, og til dels 
informasjon og materiell fra 
kommunen. Når det gjelder 
vurderingen av 
oppstartsmøter er det ingen 
vesentlig endring, men dette 
var også fasen som i 2010 
hadde høyest 
gjennomsnittlig karakter og 
dermed minst potensiale for 
forbedring. 

For Sandnes kommune ser 
vi ikke den positive 
utviklingen som ellers har 
vært i regionen. Det er ingen 
betydelig endring i 
næringslivets vurdering av 
de ulike fasene i 
planprosessen i Sandnes 
kommune.  

Som vist i Figur 4-3 er 
Sandnes kommune også 
blant kommunene som har 
lavest gjennomsnittlig 
vurdering for samtlige faser i 
årets undersøkelse. 

vurdering av dialogen mellom 
partene i den enkelte 
kommune, og er derfor ikke 
inkludert i sammenligningen. 
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Figur 6-4: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, Sola 

 

Figur 6-5: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, Time 

 
Figur 6-6: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, 
Gjesdal 

 

 

 

Næringslivet vurderer 
oppstartsmøter og kvaliteten 
på informasjon og materiell i 
Sola kommune som omtrent 
like god i 2015 som i 2010. 
Det er derimot en positiv 
endring i gjennomsnittlig 
vurdering på 
planutarbeidelse, tidsfrister 
og saksbehandling og høring 
og offentlig ettersyn. 

 

I Time kommune var det, 
som vist over, en betydelig 
bedring i næringslivets 
vurdering av administrativ 
behandling fra 2010 til 2012, 
og deretter en nedgang fra 
2012-2015. Fra 2010 til 2015 
var det likevel en positiv 
utvikling. Som for de fleste 
andre kommunene har også 
Time en bedring i 
vurderingen av prosessen 
under planutarbeidelsen, 
men ellers er det ingen 
endring fra 2010-2015. 
Samtidig er Time vurdert 
relativt lavt sammenlignet 
med de andre kommunene 
(se også Figur 4-3).  

 

Også for Gjesdal kommune 
er det særlig i 
gjennomsnittsvurderingen av 
planutarbeidelsen at det er 
en betydelig fremgang når vi 
sammenligner resultatene 
fra årets undersøkelse med 
resultatene fra 2010. 
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Figur 6-7: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, Hå 

 

Figur 6-8: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, Klepp 

 

Figur 6-9: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, 
Randaberg 

 

Det har vært en positiv 
endring fra 2010 til 2015 når 
det gjelder næringslivets 
vurdering av 
planutarbeidelsen og høring 
og offentlig ettersyn i Hå 
kommune.  

Det mangler data for 
kvaliteten på informasjon og 
materiell fra kommunen i 
2010. 

 

 

 

I Klepp kommune har det 
vært betydelig forbedring på 
planutarbeidelse og 
tidsfrister og saksbehandling 
fra 2010 til 2015. 

For de tre øvrige fasene er 
det ingen eller noe positiv 
endring i løpet av samme 
tidsperiode. 

 

 

 

Randaberg er eneste 
kommune der det har vært 
en negativ endring i 
næringslivets 
gjennomsnittlige vurdering, 
og dette er for høring og 
offentlig ettersyn. Endringen 
er imidlertid liten. 

Når det gjelder informasjon 
og materiell fra kommunen, 
planutarbeidelse og 
tidsfrister og saksbehandling 
har det derimot vært en 
betydelig positiv utvikling. 
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Figur 6-10: Næringslivets vurdering av hver enkelt fase, 
Rennesøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Rennesøy kommune har 
det også vært en positiv 
endring i næringslivets 
vurdering av 
planprosessene, og særlig 
når det gjelder informasjon 
og materiell fra kommunen, 
planutarbeidelse og 
tidsfrister og saksbehandling



Evaluering av planprosesser i Stavangerregionen 2015 39 

 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen Asplan Viak AS 

 

7 INNSPILL FRA KOMMUNER OG NÆRINGSLIV 

I dette kapittelet oppsummeres innspill fra kommunene og næringsliv. Alle kommentarer er 
lagt ved i vedlegg. Innspillene er samlet i hovedkategorier, men formuleringene er i stor grad 
hentet direkte fra innspillene. 

7.1 Innspill til forbedringer i næringslivet 

7.1.1 Kvalitet på innsendte planer 

 Kjenne til overordnede regler og tolkning av disse. 

 Knytte til seg gode fagkyndige for utarbeidelse av planer.  

 Ikke utfordre overordnede planer. 

7.1.2 Dialog og gjensidig rolleforståelse 

 Tidlig dialog med planavdelingen. Avklare rammebetingelser. 

 Ha respekt for at det offentlige også har sine egne målsettinger.  

 Holde avtalte tidsfrister. 

 Være godt forberedt til oppstartsmøtene og møter underveis i prosessen.  

 Følge opp de løsninger som det er enighet om. 

 Stor forskjell mellom de ulike utbyggerne og konsulentene i forhold til kunnskap om 
planer og utarbeidelse av disse. Det oppleves også varierende vilje og muligens evne 
til å forstå krav til innhold i plan fremmet i oppstartsmøte. Avstanden mellom 
kommunens ansvar som samfunnsutvikler, og forslagsstillers forventning til profitt er i 
enkelte saker stor. 

 Det er generelt liten kultur for offentlig planlegging på Jæren. Fører fort til manglende 
tålmodighet med prosessene - nærmest uansett hvor smidige de måtte være. Viktig å 
heise fanen for det positive med gode reguleringsprosesser - ikke bare drøfte 
hvordan vi skal unngå dem. 

7.2 Innspill til forbedringer i kommunene 

7.2.1 Sikre god fremdrift 

 Klare avtaler om planprosessens fremdrift i oppstartsmøte. 

 Økt bemanning (med erfarne fagfolk). 

 Overholde tidsfrister 

 Samordne kommunale interesser slik at interne uenigheter ikke hindrer fremdrift. 

 Ikke endre forutsetninger underveis. 

 Ikke skifte av saksbehandler. 

 Det er alt for enkelt for kommunens administrasjon å utsette behandling av planer.  

 Særlig krav og tidsbruk for avklaring av spørsmål knyttet til arkeologiske funn er 
krevende og betyr mye for tidsbruken ved behandling av arealplaner.  
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 I det siste har fylkesmannens krav og saksbehandlingstid påvirket 
planbehandlingstiden for planer negativt. 

 Kravene til detaljering på kommuneplan-nivå har gått for langt. Her låses for mye, og 
det blir derfor unødige konflikter i reguleringsprosessen. 

7.2.2 Bedre dialog 

 Tydeligere krav tidligere. 

 Være tilgjengelige. 

 Dialog med forslagsstiller under utarbeidelse av planen. 

 Større forutsigbarhet. Dersom kommunen følger vedtatte overordnede planer 
konsekvent vil det gi en mer forutsigbar prosess. 

 Det bør være en mer konstruktiv/positiv holdning fra saksbehandler/administrasjon. 
Man må se på planen som en felles oppgave med å løse/realisere et 
utbyggingsprosjekt. 

 Fortsette den positive utviklingen som allerede er i gang. 
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8 KONKLUSJON  

Samlet oppnår kommunene i Stavangerregionen en god gjennomsnittsvurdering av 
næringslivet og kommunene selv i denne undersøkelsen. Det er ingen kommuner som skiller 
seg ut med spesielt lave vurderinger selv om det er en del variasjon mellom kommunene.  

Resultatene viser en forbedring på de fleste områder sammenlignet med resultatene fra den 
første undersøkelsen, som ble gjennomført i 2010. Dette kan tyde på at det arbeidet som er 
lagt ned, med fokus på planbehandling i kommunene og behovet for forbedring, har hatt 
positive resultater. Blant de anbefalinger som ble gitt i forbindelse med undersøkelsen i 2012 
(se kapittel 3.3) er det flere som har blitt fulgt opp i etterkant. Dette betyr ikke at man skal 
avslutte arbeidet, men at man er på riktig spor. For å sitere et av innspillene fra næringslivet 
er det viktig å «Fortsette den positive utviklingen som allerede er i gang». Særlig når det 
gjelder dialog under planutarbeidelsen har det vært en betydelig forbedring i løpet av 
perioden 2010 til 2015. 

Det er likevel noen områder som peker seg ut i negativ forstand i årets undersøkelse, der det 
er rom for forbedringer som kan bidra til en mer effektiv planbehandling. I det videre arbeidet 
med å forbedre planprosessene i kommunene bør det være et fokus på følgende: 

 Bedre informasjon om tidsfrister og konsekvenser ved brudd på denne 

 Tydeligere saksbehandlingsrutiner 

 Bedre saksbehandlingskapasitet i kommunene 

 Tydeligere krav fra kommunen tidligere i prosessen 

 Mer forutsigbarhet i kommunens saksbehandling 

 Unngå skifte av saksbehandler underveis i prosessen 

 Bedre kvalitet på innsendte planer (kvalitet på dokumentasjon) 

 Bedre kjennskap til overordnede planer og nasjonale retningslinjer i næringslivet 

 Tidligere dialog med andre aktører, og særlig overordnede myndigheter, for å unngå 
unødvendige konflikter 

For å oppnå tidligere og bedre dialog med overordnede myndgheter er det behov for en 
avklaring av ansvarsforholdene. Kommunene oppgir at forslagsstiller bør være mer aktiv for 
å skape dialog på et tidligere tidspunkt, mens næringslivet mener at kommunen bør ta 
ansvar for å opprette dialog. Vi er kjent med at overordnede myndigheter har ulik praksis 
vedrørende direkte kontakt med forslagsstiller. Det bør derfor avklares hvilke parter som har 
ansvar for opprette dialog med overordnede myndigheter for å få avklaringer tidlig i 
prosessen.  
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VEDLEGG: INNSPILL FRA KOMMUNENE OG 
NÆRINGSLIV 

Innspill til forbedringer i næringslivet 

Fra næringslivet: 

Kjenne til overordnede regler og tolkning av disse 

Ha god kvalitet på planene, og ha respekt for at det offentlige også har sine egne 
målsettinger. Etablere god dialog med kompetent og bemyndiget saksbehandler som 
fremmer etatens syn - (objektivitet), ikke sitt eget individuelle. 

Holde avtalte tidsfrister. 

Tidlig dialog med planavdelingen. Avklare rammebetingelser. 

Få all info av byplan slik at vi kan tegne prosjektene riktige med en "gang"og ikke springe 
frem og tilbake og "føle"oss frem til hva vi tror at byplan ØNSKER. 

Kvalitet på innsendt materiell 

Levere gode prosjekter og skape tillit hos kommune 

Respektere overordnede planer og føringe 

Ha en ryddig fremstilling av behov og dersom utover gjeldende planer, fremstille 
konsekvenser på best mulig måte. Ulemper målt mot fordeler. 

I enda større grad få til en så god dialog med kommunens administrasjon/saksbehandler. 
Følge opp de løsninger som det er enighet om. Opptre ærlig og rasjonelt. 

Kommunikasjon og dialog, slik at en for en større grad av forståelse for hverandres 
oppgaver. 

Forholde seg til gjeldendre overordnet regelverk ved utarbeidelse av planer. 

I større grad inkludere hensynet til omgivelsene ved utarbeidelse av planer. 

Kvalitet innsendte planer 

Fra kommunene: 

Se på alternative løsninger og ta inn over seg kommunens innspill 

Synes dialogen stort sett er bra. Hver sak er unik, og noen utbyggere sliter med 
kapasitet/kompetanse både i egen organisasjon og hos konsulent. 

Bedre kvaliteten på innlevert planmateriell, både plankart og skriftlig materiell. 

Få klare avtalar i oppstartsmøte, og ha kjennskap til og følgja opp overordna regionale og 
lokale planar med føresegner 

Pbl sier at planer skal utarbeides av fagkyndige. Kommunene forventer da at 
forslagsstiller/utbygger har nødvendig bestillerkompetanse (planfaglig kompetanse) til å 
kunne gjennomgå planmateriellet før det blir sendt til kommunene. Det er ikke kommunenes 
oppgave å være sidemannskontrollør. 
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Kontinuerlig fokus på kvalitet. Utbygger må ha nødvendig bestillerkompetanse 
(plankompetanse) til å kunne kvalitetssikre planene som sendes inn på deres vegne. 
Kommunene skal ikke fungere som sidemannskontroll. 

Ha nok kapasitet og erfarne fagfolk i prosjektene, gjelder også kartopptegningene.  

Godt forberedt til oppstartsmøtene og møter underveis i prosessen.  

Forholde seg aktivt til bestemmelser i overordnede planer og lovverk - når lovens krav blir 
ytterramme for forhandlinger blir det unødig tunge prosesser. 

Forholde seg til overordnede rammer og planer. 

Forholde seg til vedtatte planer, ikke prøve å utfordre bestemmelser 

Følge nasjonale og lokale retningslinjer (startpakken). Bruke dyktige fagfolk med riktig 
kompetanse. Sørge for godt samarbeid med kommunens saksbehandler. Ta tidlig kontakt 
med kommunen før plangrepet er lagt slik at rammene avklares. Følge overordnede planer. 

Knytte til seg gode fagkyndige for utarbeidelse av planer. Ikke utfordre overordnede planer. 

Innspill til forbedringer i kommunene 

Fra næringslivet: 

Være tilgjengelige og være framtidssynte og kunne utøve skjønn. Pågående kommunale 
planprosesser må ikke stoppe de private planene.  

Være uavhengige! Ikke synse. Kunne være overordnede på planarbeid, og ikke stille krav 
som går inn i prosjekteringen av byggeriene, ved at en trer inn i forhold som kommer inn 
under Byggesak. Det stilles for spesifikke krav, som gjør at en må foreta detaljprosjektering 
på et for tidlig tidspunkt av byggeriene, dette spiller inn på privatrettslige avtaler. 

Større forutsigbarhet og effektivisering av planprosessen, samt overholde tidsfrister. Bedre 
muligheter, tid for å se innstillingen før møtene i utvalget. 

Løsningsorientert rådgivning for å bidra til å finne funksjonelle gode løsninger der hvor det 
trengs en korrigering i forhold til forslag som stilles. 

Øke kompetansen til saksbehandler og gi dem lov til å beslutte hva, som skal gå videre. 
Stille krav til leveranse fra saksbehandler. Stille krav til saksbehandlers tilgjengelighet. 

Ha tilstrekkelig med kvalifiserte saksbehandlere 

At kommunen opptrer samlet utad i plansaker, " one stop shop", og at de enkelte 
nessekongene pålegges å være løsningsorientert 

Løsningsorienterte saksbehandlere/administrasjon. 

Kommunikasjon mellom politikere og administrasjonen i tidlig fase. Bedre forankring av 
enkeltsaker/konsept mellom saksbehandler og ledelse i byplan. Forslagsstiller blir invitert i 
møter, men synspunktene blir i liten grad vurdert og hensyntatt. Saksbehandler bør i større 
grad dokumentere påstander og synspunkter som påvirker og endrer planen. Krav til 
detaljeringsgrad må i ta hensyn reelt behov for detaljering og hvor en er i prosessen. Det må 
være lov å diskutere hva som har betydning for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. 
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Ha en klar formening hvordan planen er i forkant, slik at utbyggere ikke bruker tid og penger 
på å tegne om igjen planene for hver gang de ser nye problemer (det bør være gjort i 
begynnelsen av prosjektet). 

Prioritere tema som problematiseres i de ulike planer. Alt er ikke like viktig. 

En større grad av skjønnsmessig behandling, men avhengig av kompetanse. Dette er igjen 
avhengig av forståelse fra overordnet myndighet og ikke enkelt. Utbyggere er i stor grad ute 
etter å lage gode prosjekter, men blir lett mistenkeliggjort for å ha andre agendaer. 

Sette på nok ressurser og opptre forutsigbart 

Være med lydhør overfor forslagsstiller i forhold til behov. Gi åpning for mulighet til å vurdere 
alternative muligheter, dog realistiske. Gi klar tilbakemelding dersom spørsmålene har en 
karakter som ligger utenfor saksbehandlers ansvarsområde og gi råd om hvem som bør 
kontaktes. Ha en større interesse av å finne løsninger enn motsatt. Være forutsigbar og 
konsistent i de føringene som gis på et solid faglig nivå. 

Ikke endre forutsetninger underveis. I hvert fall ikke bytte saksbehandler, da begynner saken 
på nytt. Være tydeligere underveis i prosessen. Ikke komme med nye eller endrete plankrav 
underveis i prosessen. Det er et stort problem at politikere vedtar et planforslag lagt ut på 
høring som administrasjonen ønsker store reduksjoner på for eksempel utnyttelse og høyder. 

Fortsette den positive utviklingen som allerede er I gang. Enda bedre dialog med utbygger 
og konsulentene. Vei og Park en ofte en utfordring. De bør engasjere seg på et tidligere 
tidspunkt I dialogen med utbygger. 

Bedre oppstartsmøter det kommunen gir enda tydeligere retningslinjer for planen, samt 
opprette god dialog både med utbygger og andre etater(vegvesen, fylket mv) i 
planprosessen 

Samordne de kommunale interesser slik at interne uenigheter ikke hindrer framdrift. 

Forutsigbarhet (fremdrift og planrammer) 

Fra kommunene: 

Tydeligere krav tidligere 

Prosessen er blitt så komplisert pga nasjonalt regelverk, så derfor er det først og fremst der 
mulighetene for forbedring ligger. Kommunene har utfordringer med å ha tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse når utbyggingspresset er så høyt.  I tillegg sliter vi tidvis med 
holdninger og planforståelse i fylkeskommunen. 

Øke saksbehandlerkapasitet. Øke stabiliteten blant de kommunale planleggerne. Utvikle 
samhandlingen med fylkeskommune og statlige organ. 

Klare avtalar om planprosessens framdrift i oppstartsmøte 

Kontinuerlig fokus på kvalitet. 

Økt bemanning (med erfarne fagfolk) og mer områdeplanlegging i egen regi 

Jobbe systematisk med forenkling og forbedring av interne rutiner. Fokusere betydningen av 
dialog mellom partene i tidlig planfase (også før formelt oppstartsmøte)  Jobbe med 
kvalitetssikring og systemer for sidemannskontroll som kan redusere 

Ha fokus på planprosessene og forbedre dialogen med forslagsstiller. 
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Sette klare frister og krev til kvalitet på innleverte planer. 

Dersom kommunen følger vedtatte overordnede planer konsekvent vil det gi en mer 
forutsigbar prosess som kan avklares allerede i oppstartsmøtet. Dialog med forslagstiller 
under utarbeidelse av planen. Tydelige tilbakemeldinger. 

Ha godt kunnskapsnivå og tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet. 

Andre kommentarer 

Fra næringslivet: 

Saksbehandler må være tilgjengelig - Det må forventes at en stiller forberedt til møte. 
Oppstartsmøte må oppfattes som oppstartsmøte og ikke som orienterende eller som en 
forhåndskonferanse.   

Ha kun en saksbehandler, få alle relevante opplysninger tidlig nok 

Gode saksbehandlere er viktige aktører i en stor verdikjede og de må bli satt pris på. Dårlige 
og lite løsningsorienterte saksbehandlere er en fare for næringsutviklingen i regionen. 

Det kan nesten virke som om saksbehandlere lar det gå sport i å skrive innstilling til politisk 
behandling uten forutsigbarhet i møte plan skal til behandling... Hvilket i praksis betyr at man 
må granske alle saksfremlegg til ethvert møte i KBU eller planutvalg for å se om man er med 
og om man eventuelt må snu seg rundt i siste liten for å få snakket med politikere før saken 
skal til behandling! 

Politikere bør ta mer politisk eierskap til overordnede palner og kjenne konsekvensene 

Gode planer tar hensyn til en større helhet, mange saksbehandlere har ofte manglende 
helhetsbetraktininger, og er på et detaljnivå som ikke gir gode resultater.  

Det bør være en mer konstruktiv/positiv holdning fra saksbehandler/administrasjon. Man må 
se på planen som en felles oppgave med å løse/realisere et utbyggingsprosjekt. 

Denne spørreundersøkelsen omhandler private reguleringsforslag. Områdereguleringer på 
større områder er faktisk mest komplisert og stiller størst krav til dialog mellom 
grunneier/utbygger på den ene siden og administrasjon og politikere på den andre siden. 

At det bør være en økonom med i evalueringen slik at prosjektene som er best for 
kommunen kommer fortest på banen,og som vil når de er ferdige bidra mest i inntekter for 
KOMMUNEN 

Spørsmålene i denne undersøkelsen er for spisse. Det er for lett å svare negativt på 
enkeltspørsmål, Helhetsinntrykket er bedre enn summen av enkeltspørsmålene, pga av 
utenforliggende faktorer. 

I for mange plansaker møtes forslagsstiller med en mistenkelig holdning til motiv. Dette må 
opphøre. Vi er alle avhengig av hverandre, og de som prøver å få til ny utvikling bør mottas 
positivt og eventuelt rettledes slik at resultatet blir optimalt. Saksbehandlers egen smak og 
personlige oppfatninger må tre tilbake. Utbygger må også lære å holde forslagene på et 
realistisk nivå, og gi gode begrunnelser og illustrasjoner som sikrer et godt utfall. 

Det er alt for enkelt for kommunens administrasjon å utsette behandling av planer. Et 
hovedproblem er også at kommunens administrasjon selv mener at de sitter på all 
kompetanse og fasit i alle saker og at forslagsstiller og dennes konsulenter ikke har god nok 
faglig kompetanse eller vurderingsevne. Det er alt for enkelt å skjule manglende kompetanse 
bak et lovkrav. I Stavanger kommune praktiseres IKKE SAMTIDIG behandling av plan og 
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utbyggingsavtaler, utbyggingsprosjekter får en unødvendig lang tid fra planstart til realisering 
pga dette. 

Kommunikasjonen mellom avdelingene internt I kommunene må bedres. Det er særdeles 
viktig det arbeidet Grønn by har vært initiativtaker til. Samhandling, kommunikasjon og dialog 
på tvers, skaper forståelse for hverandre. Felles studieturer for å bli kjent er særdeles viktig 
og positivt. 

Stavanger kommune inviterer berørte til informasjonsmøte. Dette kan andre dra lærdom av. 

Sandnes må gjøre noe. 

Fra kommunene: 

Kravene til detaljering på kommuneplan-nivå har gått for langt. Her låses for mye, og det blir 
derfor unødige konflikter i reguleringsprosessen. 

Særlig krav og tidsbruk for avklaring av spørsål knyttet til arkeologiske funn er krevende og 
betyr mye for tidsbruken ved behandling av arealplaner. I det siste har også fylkesmannens 
krav og saksbehandlingstid påvirket planbehandlingstiden for planer negativt. 

Stor forskjell mellom de ulike utbyggerne og konsulentene i forhold til kunnskap om planer og 
utarbeidelse av disse. Det oppleves også varierende vilje og muligens evne til å forstå krav til 
innhold i plan fremmet i oppstartsmøte. Avstanden mellom kommunens ansvar som 
samfunnsutvikler, og forslagsstillers forventning til profitt er i enkelte saker stor. 

Ved behandling av plansaker må både utbygger, privat planlegger, kommunal administrasjon 
og de folkevalgte ha tilstrekkelig kompetanse - teorien om det svakeste ledd. 

Det er generelt liten kultur for offentlig planlegging på Jæren. Fører fort til manglende 
tålmodighet med prosessene - nærmest uansett hvor smidige de måtte være. Viktig å heise 
fanen for det positive med gode reguleringsprosesser - ikke bare drøfte hvordan vi skal 
unngå dem. 


