
Vurderinger av de eldre reguleringsplanene med 
hensyn til vesentlige strukturelle feil og mangler  
 

1. De elleve reguleringsplanenes plankart aldri er blitt oversatt til et språk som er i samsvar med dagens 

påkrevde digitale fremstillingsmetoder/tegneregler som planlegging etter plan- og bygningsloven 

forutsetter. Det vil heller ikke være hensiktsmessig eller aktuelt å oversette de gamle blyant på 

kalkerpapir-planene til dagens tegneregler fordi dagens arealbruk, det vil si dagens disponering på 

kjøreveger, tomter, bygninger osv., generelt avviker altfor mye fra arealdisponeringen som vises i de 

gamle planene. De gamle reguleringsplanene blir dermed ikke noe bedre egnet som styringsverktøy av å 

fremstilles i tråd med dagens tegneregler.  

Reguleringsplanenes mangelfulle og til dels svært uaktuelle arealdisponeringer utgjør i seg en faktor som 

tilsier at planene burde oppheves.  

2. Alle de elleve reguleringsplanenes kart og bestemmelser er vedtatt på grunnlag av mangelfullt 

gjennomførte undersøkelser med hensyn til sikkerhet mot naturpåkjenninger (flom, skred, etc.). Dagens 

lover og forskrifter krever som kjent dette av nye reguleringsplaner. De gamle reguleringsplanene 

forutsetter derfor at det uansett må gjennomføres undersøkelser, - på et nivå som tilsier at planene i seg 

selv og for alle praktiske formål bør ignoreres. Dette strider imot hensikten med å ha et planhierarki hvor 

viktige temaer skal være avklart på siste plannivå, - i reguleringsplanen.  

3. Mange av reguleringsplanene har egentlig ikke til formål å legitimere vekst og utvikling, - da store 

områder innenfor flere av planene utgjør mer «bekreftende reguleringer» enn «reguleringer som viser 

fremtidig arealbruk». Dette er tilfelle fordi mange av reguleringsplanene konsentrerer seg om å stadfeste 

den allerede eksisterende bebyggelsen på vedtakstidspunktet til planene. Planbestemmelsene til de 

eldre planene tilbyr ingen differensiering eller nærmere forståelse for hvordan planene skal forvaltes, 

gitt at noen bygninger vises med farge mens andre vises med enkelt omriss slik som i figuren under: 

 
Figur: Fremtidig regulering til venstre (bygg med mørk brun farge) og bekreftende regulering til høyre (omriss av 

eksisterende bygg)? 



Individuell gjennomgang av reguleringsplanene 
med hensyn til strukturelle feil og mangler samt 
evt. formålsmotstrid med kommuneplan 
 

Flere av de eldre reguleringsplanene inneholder areal som står i direkte motstrid til, og som ikke er 

forenlig med arealformålet i nylig vedtatt kommuneplan. For de planene hvor dette gjør seg gjeldende 

påpekes dette i den individuelle gjennomgangen under. De viktigste fellesnevnerne til de eldre planene 

er imidlertid representert ved de strukturelle feilene og manglene som er omtalt generelt på første side.  

 

Furulund, vedtatt 30.06.1953 
Strukturell feil/mangler punkt 1 og 2 gjør seg gjeldende. Reguleringsplanen viser fremtidig tiltenkt 

arealbruk, slik at punkt 3 ikke er aktuell. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og 

kommuneplan.  

 

 
 



Dal stasjonsområde, vedtatt 19.12.1953 
Strukturelle feil/mangler punkt 1, 2 og (delvis) 3 gjør seg gjeldende. Det er et vesentlig formålsmotstrid-

tilfelle innenfor området markert i rødt under. Dette området er avsatt til LNF/offentlig privat 

tjenesteyting i kommuneplan. (utsnittet under viser bare en mindre bit av planområdet) 

 

 

Eidvang, vedtatt 20.10.1958 
Strukturell feil/mangler punkt 1 og 2 gjør seg gjeldende. Reguleringsplanen viser fremtidig tiltenkt 

arealbruk, slik at punkt 3 ikke er aktuell. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og 

kommuneplan.  



 

Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50, vedtatt 20.10.1958 
Strukturelle feil/mangler punkt 1, 2 og 3 gjør seg gjeldende. Hele planområdet utgjør en bekreftende 

regulering. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplan. 

 



Området mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma, vedtatt 05.01.1959 
Strukturelle feil/mangler punkt 1 og 2 gjør seg gjeldende. Reguleringsplanen viser fremtidig tiltenkt 

arealbruk, slik at punkt 3 ikke er aktuell. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og 

kommuneplan. 

 

 

 
 



Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl., vedtatt 05.01.59 
Strukturelle feil/mangler 1, 2 og 3 gjør seg gjeldende. 50 % av planområdet utgjør en bekreftende 

regulering, men den andre halvdelen utgjør en fremtidig regulering for tiltenkt arealbruk. Ikke vesentlig 

formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplan. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Minnesund vest, vedtatt 26.08.59 
Strukturelle feil/mangler 1, 2 og (delvis) 3 gjør seg gjeldende. Halvparten av planområdet utgjør en 

bekreftende reguleringsplan Det er også et vesentlig motstridtilfelle innenfor området markert med rødt 

under, som er avsatt til næring i kommuneplanen. (utsnittet viser kun en mindre del av planområdet) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 

Råholtsmoen, vedtatt 31.10.60 
Strukturelle feil/mangler punkt 1, 2 og (delvis) 3 gjør seg gjeldende. Nærmere 1/3-del av planområdet er 

å anse som en bekreftende reguleringsplan. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og 

kommuneplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sundgården med omgivelser, vedtatt 02.09.61 
Strukturelle/feil mangler punkt 1, 2 og (delvis) 3 gjør seg gjeldende. Nesten 1/3-del av planområdet er å 

anse som en bekreftende reguleringsplan. Ikke vesentlig formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og 

kommuneplan.  

 



Nygård, vedtatt 28.04.65 
Strukturelle feil/mangler punkt 1, 2 og 3 gjør seg gjeldende. Hele planområdet er å anse som en 

bekreftende reguleringsplan. I ny kommuneplan er det blitt gjort en rekke «innhugg» i reguleringsplanen 

slik at glippene/restarealene mellom bebyggelsen (som er blitt vist som nåværende boligbebyggelse i 

forrige kommuneplan) er blitt gjort om til LNF-formål i ny kommuneplan, - ergo en god del 

formålsmotstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Veg fra Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag, vedtatt 08.03.66 
Generelt punkt 1 og 2 gjør seg gjeldende. Reguleringsplanen viser fremtidig tiltenkt arealbruk, slik at 

punkt 3 ikke er aktuell Det er imidlertid aldri blitt opparbeidet noen kjøreveg for det markerte området 

under hvor reguleringsplanen forutsetter at det skal anlegges en veg.   
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