
Avklaring av forutsetninger, bl.a:

• Motstrid mellom planer
• Tolkning av planer
• Andre initiativ i området
• Avklare om ny plan trengs
• Teste ut mulighetsrom/premisser 

for nyutvikling

• Forslagsstillers sine planer,  
vurderinger og ambisjoner 

• Stedsanalyse

PLANPROSESSEN  
FRA IDÉ TIL VEDTAK

FORSLAGS
STILLER

• Innkomne merknader  
og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sin

sluttbehandling og anbefaling og
sender saken til politisk behandling.

Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

Varighet varierer stort. Forventet
tidsbruk avtales i oppstartsmøtet.

Mulig dialogmøte mellom forslagss
tiller og kommunen med forhånds
avtalte temaer. Ta hensyn til innspill
fra oppstartsmøtet

Mal for planforslag

Mottakere av varsel og kunngjøring:

• Offentlige myndigheter
• Naboer
• Interesseorganisasjoner 

 
 Mal for varsel og 

kunngjørings annonse.

Før eventuell oppstart må det gjennomføres 
avsjekk og avklaring opp mot bl.a.:

• Statlige planer og planretningslinjer 
• Regionale planer og planstrategier 
• Kommunale planstrategier
• Kommuneplanens arealdel  

og kommunedelplaner
• Særlover
• Gjeldende regulering
• Kommunestyrevedtak

?

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS   
STILLERS  

PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  
FÅR EN IDE

FORSLAGS
STILLER

TIDSPLAN

FORSLAG: 
Konkret og reell  tidsfrist  
fra plan initiativet er overlevert 
og til kommunen inviterer  
til oppstartsmøte.

FORSLAG S
STILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  
PLANFORSLAG

Regulerings 
forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM 
OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: 
Egen nasjonal mal 
for fremstilling av 
 planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 uker

MULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  
fra forslags stiller

2) Veileder/mal for steds   
  og mulighetsanalyse

FORSLAG: 
Mulig (tidlig) politisk  
involvering, f. eks. gjennom 
orientering i potensielle  
konfliktsaker.

FORSLAG: 
Utarbeide egen mal for prosjektavtale og refera
tet fra oppstartsmøtet. Referatet er en sjekkliste 
for det kommende planforslaget. Milepæler for 
planprosess avtales i oppstartsmøtet.

FORSLAG: 
Vurdere 
omfang av 
dialogmøter.

OFFENTLIG 
ETTERSYN

BEHANDLING AV 
BEMERKNINGER

REVIDERING AV 
PLANMATERIALET

VARSEL OG KUNN         
GJØRING OM  OPPSTART   
AV PLANARBEID

6

FORSLAG: 
Mal for planforslag:
• plankart (mal finnes idag)
• planbestemmelser
• planbeskrivelser
• annen plandokumentasjon

FORSLAG: 
Endre lov og praksis 
slik at realisering av 
planen blir vektlagt. 

§

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

KOMMUNENS 
PLANAVD./ADM.

FORSLAG: 
12 ukersfrist skal 
endres til 8 uker. §

1
Oppstart av 16 ukers periodeHøringsfrist minimum 6 uker

11109

FORSLAG: 
Kommunens behandling av planforslaget skal ikke
ta mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyn
er avsluttet til det endelige, politiske vedtaket er
fattet. Forslagsstillers tidsbruk kommer i tillegg.

Kommunens planavdeling/adm.
går gjennom planinitiativet:

• Vurdere steds og mulighetsanalysens 
 kvalitet

• Vurdere ønsket plangrep i lys
 av steds og mulighetsanalysen
• Vurdere eventuell avvisning
• Vurdere behov for planalternativ
• Kartlegge utredningsbehov
• Kartlegge temaer for fremtidige dialogmøter

FORSLAG: 
Loven definerer
kvalifikasjonskrav til
plankonsulenter.

§ FORSLAG: 
• Krav om steds og   mulighets
   analyse ved planinitiativ
• Egen mal for stedsanalyse

§
FORSLAG S

STILLER

PLANINITIATIV  
OG BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE

3

FORSLAG: 
Eventuell 
avvisning av 
planinitiativ.

§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysisk
utvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utred
ningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: 
Det skal lages en 
strategi og aktivitets
plan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver
 involverte parters roller, ansvars

områder, oppgaver/aktiviteter,  
fremdriftsplan og leveranser

2) Mal for referat fra oppstartsmøte
3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  
AV PLANFORSLAG

FORSLAGS
STILLER

Normalt 10 – 30 uker

7

FORSLAG: 
Innføre uttømmende
liste for forhold som
kan reguleres i plan.§ FORSLAG: 

Forslagsstillers rett 
til offentlig ettersyn.§

FORSLAG: 8ukers fristen begynner å løpe
 8 KOMMUNENS  

VURDERING 

 12 INNSTILLING TIL 
POLITISK BEHANDLING

POLITISK 
BEHANDLING 
OG VEDTAK

13

FORSLAG: 
Kommunens planavdeling/
adm.  sender foreløpig 
tilbakemelding til forslags
stiller med innkalling  
til oppstartsmøte.KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.
KOMMUNENS 

PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker

4 INTERN OMRÅDE OG 
PROSESSAVKLARING
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 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: 
Referat fra oppstartsmøtet
følger som del av forhånds
varselet.

FORSLAG: 
Mal for varsel og 
 kunngjørings annonse.

D
esign: w

w
w

.jensendesign.no • Trykk: 07 M
edia, O

slo 2015

§ LOVENDRING

AVTALER OG  
STANDARISERING

TIDSFRIST

POLITISK

Våre forbedringsforslag omfatter ulike nivåer av 
prosessen. Noen forslag krever lov og regelendring, 
andre går direkte inn  i avtaler og standardisering. 
Enkelte forslag handler om det politiske nivået, 
mens noen går på å sette opp tidsfrister.    
Hvert forslag har sin egen merking.

Denne visuelle fremstillingen er beskrevet nærmere 
i prosjektrapporten.

KOMMUNESTYRE 
(POLITISK)

KOMMUNENS
PLANAVDELING

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

EFFEKTIVE PLANPROSESSER
PÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  

Paradigmeskifte i planprosesser 

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN AKTØRER I PROSESSEN

BRUK AV PILER   

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT
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 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 uker

OPPSTARTSMØTE5
Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: 
Referat fra oppstartsmøtet
følger som del av forhånds
varselet.

FORSLAG: 
Mal for varsel og 
 kunngjørings annonse.
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ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT


