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Forord
I desember 2015 lanserte Norsk Eiendom 
 prosjektrapporten Effektive planprosesser      
og overleverte denne til Kommunal- og mode r         ni -
seringsdepartementet. Prosjektrapporten 
 inne    holder en rekke forslag og anbefalinger   for   
å oppnå vesentlige forbedringer i planprosessene. 
På Norsk Eiendom sine nettsider ligger mer infor-
masjon og publikasjoner fra prosjektet.

Veilederen for planinitiativ og referat fra oppstarts-
s   møte er en oppfølging av noen av forslagene i 
 Effektive planprosesser.

Veilederen er utarbeidet av en prosjektgruppe 
bestående av:

- Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk 
rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder) 

- Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og 
fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS

- Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 

- Arthur Wøhni, kommunaldirektør,  Bærum 
kommune

- Otilie Vihovde, prosjektsjef, ROM Eiendom

Norsk Eiendom vil benytte anledningen til   
å takke prosjektdeltakerne for gode bidrag. 

Norsk Eiendom ser frem til å fortsette det  gode 
samarbeidet med Kommunal- og moderniserings-
departementet for å effektivisere planprosessene. 

For å bidra til at veilederen blir benyttet, vil 
Norsk Eiendom fremover jobbe for å gjøre  den 
kjent i bransjen og for landets kommuner. Dette 
arbeidet vil blant annet foregå i samarbeid med 
Bygg21.

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
Norsk Eiendom 

Carl Henrik Borchsenius 
Næringspolitisk rådgiver

Norsk Eiendom

Mars 2017
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Bakgrunn
Veilederen for planinitiativ og referat fra oppstarts-
møte er en oppfølging av noen av for slagene i 
rapporten Effektive planprosesser som Norsk   
Eiendom ferdigstilte i 2015. Prosjekt rapporten 
inneholder en rekke forslag og an befalinger for   
å oppnå vesentlige forbedringer  i planprosessene. 
På Norsk Eiendom sine nett sider ligger mer infor-
masjon og publikasjoner fra prosjektet.

Over er en illustrasjon fra Norsk  Eiendoms pro-
sjekt Effektive planprosesser som beskriver hele 
prosessen fra utbygger får en idé til politisk ved-
tak av planen.
 
Det er forslagstillers ansvar å utarbeide og sende 
inn planinitiativet til kommunen. Forslagstiller 
setter seg inn i stedet gjennom en steds- og 
 mulighetsanalyse, analyserer overordnede planer 
og retningslinjer, og gjør en vurdering av hvilke 
føringer derfra som er relevante. Planlagt tiltak 
fremstilles med tegninger/illustrasjoner og be-
skrivelse på et overordnet nivå, med vekt på 
arealbruk, utnyttelse, høyder og plangrep. Det 
må redegjøres for om det planlagte tiltaket er i 
tråd med eller i strid med overordnede føringer. 
Dersom forslaget er i strid med overordnede 
 føringer, må dette valget begrunnes. Videre skal 
forslagstiller vurdere og foreslå planområdets 
avgrensning, vurdere og begrunne typer og om-

fang av tematiske delutredninger og analyser, 
samt hvorvidt det er behov for medvirkning 
 utover det loven fastsetter.

Planinitiativet skal inneholde forslagstillers plan-
faglige begrunnelse og en overordnet vurdering 
av planforslagets virkning på sitt nærområde 
samt hvordan planforslaget forholder seg til 
kommunens generelle utviklingsstrategi. Det     
er viktig å understreke at dokumentet ikke skal 
være et «innsalg» med poetiske vurderinger, men 
et dokument styrt av faglige vurderinger  og tema-
tiske utkvitteringer.

Ved at forslagstiller tidlig gjør seg kjent med 
 innholdet og føringene i overordnede planer, og 
tar stilling til hvilke illustrasjoner, utredninger og 
analyser som vil være nødvendige, sikrer man at 
planinitiativene blir mer i tråd med overordnede 
føringer og ønsket utvikling for stedet, eller i det 
minste viser at forslagstiller har et bevisst forhold 
til hvorfor man bryter med ønsket utvikling. Der-
med øker mulighetene for at planinitiativet faktisk 
vil bli anbefalt videreført av kommunens admini-
strasjon. Videre vil kommuneadministrasjonen i 
større grad kunne konsentrere seg om de plan-
faglige vurderingene knyttet til planarbeidet, noe 
som øker sannsynligheten for at utredningsbehov 
blir avklart og fastsatt tidlig.

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
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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.
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§ 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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for nyutvikling
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vurderinger og ambisjoner 
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PLANPROSESSEN  
FRA IDÉ TIL VEDTAK

FORSLAGS
STILLER
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Plan forslag

KOMMUNE  
STYRE

Varighet varierer stort. Forventet
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avtalte temaer. Ta hensyn til innspill
fra oppstartsmøtet

Mal for planforslag
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FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.
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1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) Veileder/mal for steds     og mulighetsanalyse

FORSLAG: Mulig (tidlig) politisk  involvering, f. eks. gjennom orientering i potensielle  konfliktsaker.
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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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE

3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARING
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 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet.

FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.
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BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSER
PÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

4



Hensikten  med veilederen
Veilederen vil være et sentralt dokument tilknyttet 
fasene fra idé og frem til og med oppstartsmøte 
med kommunen (fase 1-5 i illustrasjonen). 
 Doku mentet representerer ikke minst et viktig    
og anvendbart vedlegg til varsling og kunn-
gjøringsfasen etter plan- og bygningsloven  
(pbl) § 12-8 (fase 6 i illustrasjonen).

Planinitiativet fra forslagstiller og oppfølgende 
referat fra oppstartsmøtet vil samlet være det 
sentrale grunnlaget for den videre planprosessen. 
Dokumentene bør i reguleringsplaner som følger 
av overordnet plan være et tilsvarende hjelpe-
middel som et fastsatt planprogram har i større 
og mer sammensatte reguleringsplaner. 

Viktige problemstillinger avdekkes tidlig, og   det 
utarbeides relevante og tilfredsstillende vurde-
rings- og beslutningsgrunnlag for berørte parter 
og kommunen. Planinitiativ og oppfølgende 
 referat fra oppstartsmøtet vil være sentrale doku-
menter som ligger til grunn for offentlige sektor-
myndigheters merknader ved kunngjøring av 
oppstart regulering.

Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest 
mulige avklaringer og få flest mulige relevante 
synspunkter og problemstillinger opp på bordet  
i forkant av kunngjøring planoppstart. Videre 
 søkes det å få en oversikt over og forståelse for 
ulike berørte parters interesser, identifisere mulige 
interessekonflikter samt best mulig presentere et 

bredt vurderingsgrunnlag der alle parter tidlig 
kan ta stilling til kommende plansak. I prosesser 
med særlige og viktige konfliktområder, skal det 
beskrives en strategi for hvordan disse utfordrin-
gene er tenkt håndtert.

Den tidlige og gjennomarbeidete oppstarten vil 
særlig gi offentlige sektormyndigheter et godt  og 
tilstrekkelig belyst vurderingsgrunnlag for sine 
respektive ansvarsområder. Det settes som mål 
at omfanget av planarbeidet i størst mulig grad 
er avklart og definert etter at man har gått gjen-
nom merknader som er kommet inn som følge 
av at oppstarten er kunngjort. 

Den videre planprosessen vil i mye større grad 
enn i dag ha potensial til å utføre og virke som et 
fruktbart samarbeidsprosjekt mellom forslagstiller 
og kommune med avklarte rammer, mål og tids-
frister, basert på gjensidig tillit og forventninger.

De innledende vurderingene og dermed disku-
sjonsgrunnlaget for den videre prosessen legges 
med dette i større grad over på forslagstiller og 
forslagstillers plankonsulent. Forslagstiller blir 
med andre ord pålagt et større ansvar for å be-
trakte sine planer og ønsker i et større, bredere 
og mer planmessig forankret bilde. Dette som 
motsats til dagens system der forslagstiller ofte 
ber om et oppstartsmøte og stiller delvis ufor-
beredt, uten forutgående vurderinger og beskri-
velser. 

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.
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§ 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

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
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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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§ 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

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

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

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRING

AVTALER OG  STANDARISERING

TIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

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.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC.

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

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag

KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal 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

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

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

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag

 KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) 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 referatet 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 PLANMATERIALETVARSEL 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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE

3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARING
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 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet.

FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.
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BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSER
PÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAG

TIDSBESTEMT FREMDRIFT

5



Bruken av denne veilederen
Dokumentet er tilknyttet fasene fra idé og frem til og med oppstartsmøte med kommunen (fase 1-5 i il-
lustrasjonen) og vil representere et viktig og anvendbart vedlegg til varsling og kunngjøringsfasen etter 
pbl § 12-8 (fase 6 i illustrasjonen).  Dette dokumentet vil, når det er omforent og signert etter oppstarts-
møtet, utgjøre grunnlaget og bestillingen for resten av planprosessen frem til politisk vedtak.

Veilederen er bygget opp med utgangspunkt i en disposisjon på åtte temaer for forslagstillers planinitiativ:

1. Planprosess – forutgående avklaringer
2. Medvirkningsprosess/interessekonflikter
3. Kort presentasjon av prosjektet/planidéen
4. Foreslått plangrense
5. Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk
6. Konsekvensutredning
7. Vurderings- og beslutningsrelevante tema
8. Rekkefølgebestemmelser

Hvert av disse åtte temaene har følgende innhold:

Hensikt og bakgrunn
Under dette punktet beskriver forslagstiller hensikten med det aktuelle temaet og hvordan det sikrer   
en mer forutsigbar prosess som har som formål å skape et best mulig og relevant vurderings- og   
beslutningsgrunnlag for politisk behandling av planforslaget.

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.
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§ 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

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.
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§ 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

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

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

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRING

AVTALER OG  STANDARISERING

TIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

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.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC. 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

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal 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

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

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

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag  KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) 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 referatet 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 PLANMATERIALETVARSEL OG KUNN         GJØRING OM  OPPSTART   AV PLANARBEID6

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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARINGHVA SKJER?
PROSESS OG

 AKTØRER
ANSVARF

ORBEDRINIGS
FORSLAG

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet. FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.

Design: www.jensendesign.no • Trykk: 07 Medis, Oslo 2015

BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSERPÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAGTIDSBESTEMT FREMDRIFT

Kommunens respons er et faglig og administra-
tivt tilsvar med bakgrunn i politisk vedtatte over-
ordnete og gjeldende planverk, strategier og 
 føringer, ofte fjernt fra forslagstillers forventete 
omfang og ressursbruk.

Kommunen plikter å gi tilsvar på initiativet fra 
forslagstiller. Det påfølgende oppstartsmøtet   
og referat fra dette møtet representerer partenes 

felles avklaringer og konklusjoner for det videre 
arbeidet. Felles avklaring og konklusjoner i form 
av referat fra oppstartsmøte (gjerne med ytter-
ligere relevante vedlegg) oversendes offentlige 
sektormyndigheter i forbindelse med kunngjøring, 
og det forventes da at disse responderer tydelig 
på sine respektive fagfelt allerede her. Dette 
 gjelder særlig sektormyndigheter med innsigel-
sesrett.

6



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.
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§ 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

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 
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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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§ 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

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

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

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRINGAVTALER OG  STANDARISERINGTIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

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.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC. 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

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal 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

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

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

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag  KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) 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 referatet 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 PLANMATERIALETVARSEL OG KUNN         GJØRING OM  OPPSTART   AV PLANARBEID6

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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARINGHVA SKJER?
PROSESS OG A

KTØRER
ANSVARFO

RBEDRINIGSF
ORSLAG

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet. FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.
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BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSERPÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAGTIDSBESTEMT FREMDRIFT

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.
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§ 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

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.
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§ 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

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

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

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRINGAVTALER OG  STANDARISERINGTIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

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.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC. 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

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal 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

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

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

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag  KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) 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 referatet 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 PLANMATERIALETVARSEL OG KUNN         GJØRING OM  OPPSTART   AV PLANARBEID6

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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARINGHVA SKJER?
PROSESS OG A

KTØRER
ANSVARFO

RBEDRINIGSF
ORSLAG

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet. FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.
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BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSERPÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAGTIDSBESTEMT FREMDRIFT

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.
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§ 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

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.
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§ 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

FORSLAGS STILLERS   
PLANKONSULENT

NABOER, 
FORENINGER ETC.

FORSLAGS
STILLER

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

FORBEDRINGSFORSLAG TIL PLANPROSESSEN

§ LOVENDRINGAVTALER OG  STANDARISERINGTIDSFRIST

POLITISK

AKTØRER I PROSESSEN

KOMMUNESTYRE (POLITISK) KOMMUNENSPLANAVDELING

FORSLAGSTILLERS TIDSBRUK, AVTALES MED KOMMUNEN

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.

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS STILLERS   PLANKONSULENT NABOER, FORENINGER ETC. 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

FORSLAGSSTILLER

• Innkomne merknader  og eventuelle innsigelser Kommuneadministrasjonen gjør sinsluttbehandling og anbefaling ogsender saken til politisk behandling.

Plan forslag KOMMUNE  STYRE

Varighet varierer stort. Forventettidsbruk avtales i oppstartsmøtet.Mulig dialogmøte mellom forslagsstiller og kommunen med forhåndsavtalte temaer. Ta hensyn til innspillfra oppstartsmøtetMal 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

?

FORSLAGSSTILLER FORSLAGS   STILLERS  PLANKONSULENT

FORSLAGSSTILLER  FÅR EN IDE

FORSLAGSSTILLER

TIDSPLAN

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

FORSLAG SSTILLER

INNLEVERING AV KOMPLETT  PLANFORSLAG

Regulerings forslag  KOMMUNENS VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG: Egen nasjonal mal for fremstilling av  planinitiativ.

Ligger ute i 4 – 6 ukerMULIG SONDERING2

1) Veileder/mal for planinitiativ  fra forslags stiller2) 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 referatet 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 PLANMATERIALETVARSEL OG KUNN         GJØRING OM  OPPSTART   AV PLANARBEID6

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 ikketa mer enn 16 uker til sammen, fra offentlig ettersyner avsluttet til det endelige, politiske vedtaket erfattet. 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 definererkvalifikasjonskrav tilplankonsulenter.§ FORSLAG: • Krav om steds og   mulighets   analyse ved planinitiativ• Egen mal for stedsanalyse§FORSLAG SSTILLER

PLANINITIATIV  OG BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE3

FORSLAG: Eventuell avvisning av planinitiativ.§

Møtets hensikt er å avklare rammene for fysiskutvikling/plangrep, fremdrift, prosess og utredningsbehov. Møtet gjennomføres i henhold til mal.

FORSLAG: Det skal lages en strategi og aktivitetsplan for medvirkning.

1) Prosjektplan/avtale som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver/aktiviteter,  fremdriftsplan og leveranser2) Mal for referat fra oppstartsmøte3) Mal for utbyggingsavtaler

UTARBEIDELSE  AV PLANFORSLAG

FORSLAGSSTILLER

Normalt 10 – 30 uker7

FORSLAG: Innføre uttømmendeliste for forhold somkan 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 VEDTAK13

FORSLAG: Kommunens planavdeling/adm.  sender foreløpig tilbakemelding til forslagsstiller med innkalling  til oppstartsmøte.KOMMUNENS PLANAVD./ADM. KOMMUNENS PLANAVD./ADM.

Kommunedelplan

FORSLAG: Maks 8 uker4 INTERN OMRÅDE OG PROSESSAVKLARINGHVA SKJER?
PROSESS OG A

KTØRER
ANSVARFO

RBEDRINIGSF
ORSLAG

 FORSLAG: Referatfrist ca. 2 ukerOPPSTARTSMØTE5 Fortsettelse av 16 ukers periode

FORSLAG: Referat fra oppstartsmøtetfølger som del av forhåndsvarselet. FORSLAG: Mal for varsel og  kunngjørings annonse.
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BRUK AV PILER   

EFFEKTIVE PLANPROSESSERPÅ VEI MOT ET PARADIGMESKIFTE Anbefalinger fra prosjektet  Paradigmeskifte i planprosesser 

ENDRINGSFORSLAGTIDSBESTEMT FREMDRIFT

Referat fra oppstartsmøtet (grønn ramme)

Forslagstillers beskrivelse (rød ramme)

Ved utarbeidelse av planinitiativet og be-
stilling av oppstartsmøtet har forslagstiller  
i samarbeid med sin plankonsulent fylt ut 
alle sju røde rammer i planinitiativet. 

I planprosessen skjer dette i fase 1-3:

Kommunens tilsvar (blå ramme)

 planinitiativ (rød ramme) skal baseres på 
foreliggende kunnskap og datagrunnlag.

I planprosessen skjer dette i fase 4:

I planprosessen skjer dette i fase 5:

Forslagstillers plikter og ansvar når det tas 
 initiativ til et privat reguleringsforslag, basert   
på politisk vedtatte rammer og planer. 
 Forslagstiller beskriver her sine planer   
og  løsningsforslag for temaene.

Kommunens plikter og ansvar knyttet til   å   
besvare og eventuelt supplere forslagstillers  
initiativ med bakgrunn i de samme politisk 
 vedtatte rammer og planer. Kommunens  
kommentarer og innspill til forslagstillers 

Her beskrives beslutninger og andre relevante 
opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant 
av oppstartsmøtet.
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PLANINITIATIV   
– forslag til detaljreguleringsplan NN
På vegne av forslagstiller, NN A/S, oversendes planinitiativ for forslag til detaljregulering.

1.  Planprosess  –  forutgående avklaringer
Hensikt og bakgrunn
I enkelte tilfeller er det fra forslagstillers side gjort innledende undersøkelser på enten planfaglig eller 
politisk nivå i kommunen. Det er viktig at dette presenteres og at de avklaringer/føringer som slike 
innledende undersøkelser har gitt, legges til grunn for det videre planarbeidet.

Forslagstillers beskrivelse

[I enkelte tilfeller kan det ha vært innledende planfaglige eller politiske avklaringer før 
 innsendelse av planinitiativ og formell oppstart av planprosessen. I slike tilfeller bør   
disse oppsummeres av forslagstiller og knyttes til konklusjonene i kapittel 5.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen kommenterer forutgående prosess og kvitterer ut forslagstillers konklusjon  
eller bemerker uavklarte forhold i referatet fra oppstartsmøte.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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2.  Medvirkningsprosesser/interessekonflikter
Hensikt og bakgrunn
Medvirkning i plansaker følger stort sett av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er dog  
lovens minstekrav, og i mange saker er det behov for ytterligere medvirkning. I planprosesser med 
særlige og viktige konfliktområder, skal det beskrives en strategi for hvordan disse utfordringene er 
tenkt håndtert.

Dette punktet vil utgjøre et viktig grunnlag for kommune, fylkeskommune og ikke minst fylkesmann, 
for å vurdere om medvirkning og avklaring av kjente og potensielle interessemotsetninger er tilstrekkelig 
ivaretatt.

Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller beskriver og argumenterer for sitt syn på plantiltaket med tanke på eventuell 
 medvirkningsprosess utover lovens minstekrav. Identifisering av særskilt nødvendige avklaringer 
med sektormyndigheter skal følge som del av disse vurderingene.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen kommenterer og avklarer/supplerer forslagstillers vurderinger. Avhengig av 
 kommunens eget system oversendes dette i forkant av oppstartsmøtet, eller følger av referat 
fra oppstartsmøtet. 

Alle vurderinger skal kommenteres og kvitteres ut av kommunen i referat fra oppstartsmøtet.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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3.  Kort presentasjon av prosjektet/planidéen
Hensikt og bakgrunn
Det er viktig at man allerede fra dette stadiet spiller med åpne kort og beskriver sine planer fra for-
slagstillers side på best mulig måte, slik at vurderingsgrunnlaget for kommunen er best mulig beskrevet. 
Presentasjonen må være faktabasert og beskrivende, ikke argumenterende eller bære preg av å «selge 
inn» en idé. Presentasjonen bør være kortfattet og prinsipiell fremfor å diskutere konkrete løsninger. 
Dette danner grunnlaget for den videre vurderingen av planinitiativet med hovedvekt på å avklare  
interesser, problemstillinger og hva som bør løses eller utredes særskilt i den videre prosessen.

Det bør være en ambisjon om at partene i denne fasen klarer å bli enige om en felles planidé.    
Dersom partene ikke klarer dette, må uenigheten tydeliggjøres i referatet.

Forslagstillers beskrivelse

[Innledende presentasjon fra forslagstiller.
Innhold, detaljeringsgrad og omfang vil variere ut fra prosjektgrunnlagets kompleksitet og  ikke 
minst hvor langt prosessen er kommet internt hos forslagstiller i forkant av at planinitiativ blir 
sendt inn.

Underoverskrifter kan være (listen er ikke komplett):
• Bakgrunn for planinitiativet 
• Planområdet 
• Planlagt bebyggelse
• Byggehøyder
• Utviklingsfaser]

Kommunens tilsvar

[Forslagstillers presentasjon danner grunnlaget for kommunens tilbakemelding. Avhengig av 
kommunens eget system oversendes dette i forkant av oppstartsmøtet, eller følger som del   
av referat fra oppstartsmøtet.

Kommunens tilbakemelding og eventuelle nye føringer og ønsker må uansett følge av referatet.
Både avklarte og ikke avklarte temaer behandles i oppstartsmøtet og følger av referatet.
Hvis kommunen vurderer det dithen at kommende planforslag er av en slik art at de anbefaler 
ikke å fremme planforslaget, må dette følge av tilbakemeldingen.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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4.  Foreslått plangrense
Hensikt og bakgrunn
Det er viktig at plangrensen settes mest mulig fornuftig og med utgangspunkt i et større heller enn   
et mindre område. En innskrenking av plangrensen i løpet av prosessen er uproblematisk, en utvidelse 
av plangrensen vil medføre ytterligere varsling. Slingringsmonnet bør beskrives i planinitiativet for   
å unngå unødige merknader.

Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller foreslår, viser i kart og argumenter for plangrense.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen bekrefter eller foreslår/setter ny plangrense. Ny plangrense følger av referat fra 
oppstartsmøtet og blir oversendt til forslagstillers plankonsulent sammen med referatet.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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5.  Gjeldende planstatus og forhold til overordnet   
     planverk
Hensikt og bakgrunn
Forholdet til overordnet planverk og hvordan plantiltaket besvarer og retter seg etter disse, er sentrale 
momenter som tidlig må avklares og omforenes med kommunens syn. Oppstartsmøtets referat og 
omforent forståelse av dette vil være viktig for offentlige sektormyndigheter når de mottar varsel om 
oppstart av planarbeid.

Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller gjennomgår systematisk alle relevante og gjeldende overordnete planer og   
føringer som omhandler planområdet. Forslagstiller vurderer sitt eget prosjekt/planidé opp   
mot disse. Relevante overordnete planer/føringer kan være følgende (listen er ikke komplett):

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (KMD 20150612)
• Statlige retningslinjer (tidligere RPR-rikspolitiske retningslinjer)
• Fylkesplaner, fylkesdelsplaner
• Tematiske regionale føringer og planer
• Kommuneplanens arealdel
• Kommunedelplaner
• Kommunale føringer, strategier og relevante politiske vedtak
• Verneplaner
• Gjeldende regulering
• Tilgrensende planer under arbeid

Gjennomgangen og vurderingene oppsummeres i en konkluderende kommentar/sammen-
stilling fra forslagstillers side.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen kommenterer og avklarer/supplerer forslagstillers vurderinger. Avhengig av 
 kommunens eget system oversendes dette i forkant av oppstartsmøtet, eller følger av referat  
fra oppstartsmøtet. 

Alle vurderinger skal kommenteres og kvitteres ut av kommunen i referat fra oppstartsmøtet.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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6.  Konsekvensutredning
Hensikt og bakgrunn
Tradisjonelt ser de fleste kommuner på krav om konsekvensutredning på detaljreguleringsnivå  som   
et ekstraarbeid som i stor grad ikke opplyser saken ytterligere. Det finnes mekanismer tilknyttet 
 planprosessene etter pbl som enkelt kan fange opp nødvendige utredninger og undersøkelser.   
Derfor  er det viktig at kommunen og forslagstiller har et gjennomarbeidet og godt utgangspunkt   
for en vurdering av deres felles avgjørelse av andre offentlige sektormyndigheter som er satt til   
å ettergå dette. Det er veldig uheldig for en planprosess at det eksempelvis kommer et krav om   
konsekvensutredning (KU) sent i prosessen.

Forslagstillers beskrivelse

[Etter forskrift om konsekvensutredninger § 1 er det den som fremmer forslag til plan etter  
 plan- og bygningsloven som er pliktig til å vurdere om plantiltaket faller inn under forskriften. 
Forslagstiller vurderer dette i forbindelse med utarbeidelse av planinitiativ. I de fleste tilfeller  
er vurderingen enkel, men i tvils- og fortolkningstilfeller bør forslagstiller vurdere sitt eget 
plantiltak opp mot kriteriene og foreslå en konklusjon som kommunen som ansvarlig plan-
myndighet kan verifisere og stille seg bak.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen stiller seg bak og verifiserer forslagstillers konklusjon/vurderinger eller konkluderer   
i oppstartsmøtet, med oppfølgende referat, en annen planprosess. Konkluderes det med at 
 planforslaget utløser krav til konsekvensutredning, vil den videre planprosessen følge av  § 12-9 
med utarbeidelse av planprogram som første ledd i prosessen.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]
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7.  Vurderings- og beslutningsrelevante tema
Kapittelet skal vurdere og klassifisere relevante faglige vurderingstemaer som planforslaget kan 
 berøres av. Hensikten med gjennomgangen og vurderingen er å foreslå det sett av relevante vurderinger 
som planforslaget bør inneholde for å kunne danne et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunen 
når planforslaget skal til politisk behandling. Det enkelte tema klassifiseres som faglig utredning utført 
av eget, definert fagområde og utredning som følger av planbeskrivelsen basert på kjent kunnskap  
og aksepterte løsninger. 

Vurderingene fra henholdsvis forslagstiller i planinitiativet og kommunens tilbakemelding på dette  
tilknyttet oppstartsmøtet og referatet derfra, danner et vesentlig bedre vurderingsgrunnlag for sektor-
myndighetene med kunngjøring av oppstart. Det forventes at både kommune og forslagstiller har 
 belyst og beskrevet relevante temaer tilstrekkelig grundig til at offentlige sektormyndigheter kan re-
spondere avklarende på vegne av deres faglige ansvar allerede i merknad til kunngjøring av oppstart.
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Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller vurderer omfang og innhold i eventuelle egne tematiske fagutredninger som må 
legges til grunn for endelig planforslag. Enkelte kommuner har utvalgte delutredninger som 
obligatorisk knyttes til reguleringsplaner. Stort sett vil planprosjektets omfang, lokalisering og 
innhold sammen med foreliggende kjent kunnskap i offentlige databaser eller lignende plansaker 
være tilstrekkelig for forslagstiller til å gjøre en oppsummering og vurdering av dette. 
Følgende delutredninger vurderes (listen er ikke komplett):

• Grunnforhold – geoteknikk
• Grunnforhold – forurenset grunn
• Trafikkutredning
• Støyutredning
• Arkeologiske undersøkelser
• Vann-, avløps- og overvannshåndtering
• Undersøkelser tilknyttet biologisk mangfold.
• Handelsanalyse
• Stedsanalyse]

Kommunens tilsvar

[Kommunen kommenterer og avklarer/supplerer forslagstillers vurderinger. Avhengig av 
 kommunens eget system oversendes dette i forkant av oppstartsmøtet, eller følger av referat 
fra oppstartsmøtet. 

Alle vurderinger skal kommenteres og kvitteres ut av kommunen i referat fra oppstartsmøtet.] 

Referat etter oppstartsmøte 

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]

7.1  Særskilte delutredninger/fagnotat
Hensikt og bakgrunn
Utover ROS-analyse/sjekkliste etter DSBs mal og oppsett som baserer seg på foreliggende kunnskap 
og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger utført i forbindelse med planarbeidet, 
kan det erfaringsmessig komme krav om ytterligere tematiske faglige delutredninger.  

Tematiske delutredninger vil følge planmaterialet som egne vedlegg og oppsummeres og konkluderes i 
planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak sikres i planens 
reguleringsbestemmelser med bakgrunn i disse.

Den samlete gjennomgangen og kommunens og forslagstillers felles avklaring av relevante del utredninger 
følger av referatet fra oppstartsmøtet og er viktig dokumentasjon knyttet til offentlige  sektormyndigheters 
«utkvittering» av deres respektive fagområder som tilstrekkelig vurdert. Tematikken må sees i sammen-
heng med punkt 7.2.
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Kommunens tilsvar

[Kommunen kommenterer og avklarer/supplerer forslagstillers vurderinger. Avhengig av  
kommunens eget system oversendes dette i forkant av oppstartsmøtet, eller følger av referat 
fra oppstartsmøtet. 

Alle vurderinger skal kommenteres og kvitteres ut av kommunen i referat fra oppstartsmøtet.]

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]

7.2  Planfaglige temaer
Hensikt og bakgrunn
Foruten ovennevnte tematiske planfaglige delutredninger, vil alle planer inneholde enklere vurderinger 
tilknyttet relevante temaer. Planfaglige temaer vurderes av forslagstillers plankonsulent og blir vurdert 
og konkludert i planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak 
sikres i planens reguleringsbestemmelser med bakgrunn i planbeskrivelsens vurderinger.

Den samlete gjennomgangen, sammen med kommunens og forslagstillers felles avklaring av 
 relevante planfaglige tema følger av referatet fra oppstartsmøtet og er viktig dokumentasjon knyttet 
til  offentlige sektormyndigheters «utkvittering» av deres respektive fagområder som tilstrekkelig vurdert. 
Tematikken må sees i sammenheng med punkt 7.1.

Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller bør på bakgrunn av sin kunnskap om planlagt utvikling og basert på plantekniske 
vurderinger og kvalitetskrav gjennomgå bredest mulig de temaer som er relevante.
Følgende temaer bør vurderes (listen er ikke komplett):

• Steds- og byutvikling (der dette ikke omfattes av egne utredninger og analyser)
• Offentlige og felles trafikkarealer
• Barn og unges interesser
• Miljøutfordringer, klima, lys, støy osv. (der dette ikke omfattes av egne utredninger)
• Lekeplasser og felles utearealer
• Privat uteoppholdsareal
• Tilgjengelighet for alle/universell utforming
• Høyder 
• Utnyttelsesgrad
• Sol- og skyggeforhold
• Skole og barnehagekapasitet
• Tilknytning offentlig vann og avløp samt overvannshåndtering
• Parkering
• Avfallshåndtering]
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8.  Rekkefølgebestemmelser
Hensikt og bakgrunn
Rekkefølgebestemmelsene omfatter vedtak og angir faglige og økonomiske rammer for en utbygging. 
Formålet er normalt å styre gjennomføringen av ulike tiltak innenfor eller i tilknytning til et planområde 
for å sikre en fornuftig rekkefølge for at man får opparbeidet nødvendig infrastruktur. Når det benyttes 
rekkefølgebestemmelser, er det en forutsetning at kravene, kan og bør søkes gjenno mført innen rime-
lig tid. Rekkefølgebestemmelsene hjemler ikke pålegg om finansiering.

Rekkefølgebestemmelser har sin begrensning ved at de ikke sier noe om hvem som skal stå for 
 gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelser med oppfølging gjennom utbyggingsavtale vil i mange   
situasjoner være et effektivt gjennomføringsverktøy for alle parter.

Forutsigbarhet for alle parter er en viktig forutsetning for å lykkes med å realisere vedtatte arealplaner. 
Arealplanlegging og gjennomførbarhet/økonomi må gå parallelt gjennom hele planprosessen. Det må 
«tegnes og regnes» parallelt gjennom hele prosessen. Det må være en dialog og forhandling mellom 
kommune og forslagstiller som sikrer at når det fattes endelig vedtak av en arealplan, foreligger det 
også en omforent og akseptabel modell for realisering av planen. 

  
  

Referat etter oppstartsmøte

[Her beskrives beslutninger og andre relevante opplysninger fra oppstartsmøtet, og eventuelt 
tilhørende aktiviteter til dette punktet i etterkant av oppstartsmøtet.]

Eventuelt annen relevant informasjon eller beslutninger

For forslagstiller
Dato/sted:

___________________________
[Navn]
[Stilling]

For kommunen
Dato/sted:

_____________________________
[Navn]
[Stilling]

Forslagstillers beskrivelse

[Forslagstiller kommer med sine innledende vurderinger av behov for nødvendig infrastruktur   
for at planforslaget skal kunne realiseres.

Forslagstiller kommer med innspill på hvordan prosessen med å fastsette rekkefølgebestem-
melsene og realisering av disse bestemmelsene kan foregå. Realiseringen kan f.eks. sikres gjen-
nom å inngå en utbyggingsavtale. Her kan modellene som er beskrevet i rapporten «Felles løft   
– modeller for å sikre nødvendige infrastrukturtiltak i by- og stedsutvikling» benyttes.]

Kommunens tilsvar

[Kommunen kommer med sine innledende vurderinger av behov for nødvendig infrastruktur for 
at planforslaget skal kunne realiseres. 

Kommunen foreslår hvordan prosessen med å fastsette rekkefølgebestemmelsene og 
 realisering av disse bestemmelsene bør foregå, inkludert evt. bruk av utbyggingsavtaler. 
Her kan modellene som er beskrevet i rapporten «Felles løft – modeller for å sikre nødvendige 
infrastrukturtiltak i by- og stedsutvikling» benyttes.]
Referat etter oppstartsmøte
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Eksempel på utfylt planinitiativ, 
tilbakemelding fra kommune   
og referat fra oppstartmøte
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PLANINITIATIV 
– Forslag til detaljreguleringsplan Byhagen
På vegne av forslagstiller, Byhagen Utvikling A/S, oversendes planinitiativ for forslag til detaljregulering.

EK
SE

MPE
L

Forslagstillers beskrivelse

Forut for innsendelse av dette planinitiativet har forslagstiller hatt en tett dialog med kommunen 
på politisk nivå samt avklarende møter på administrativt nivå. Skisser som ligger til grunn for 
det kommende planforslaget har vært presentert, diskutert og revidert.

Tilbakemeldingene og dialogen er av forslagstiller blitt oppfattet som positiv. Det er blitt 
 meddelt fra administrativt nivå at en detaljregulering innenfor kvartalet kan gå uavhengig  
 av prosess tilknyttet en revisjon av sentrumsplanen.

Etter ønske fra leder i byutviklingskomiteen i forbindelse med møtet 03.02.2017, er skisse-
prosjektet som ligger til grunn for og danner rammene for kommende planforslag blitt presentert 
for byutviklingskomiteen.

Konklusjonen i møtet viste en interesse og et ønske om å gå videre med prosjektet som en 
detaljreguleringsprosess. Byutviklingskomiteen binder seg ikke til presenterte skisser, men 
 anser de overordnete grepene som positive for en utvikling av dette sentrumskvartalet.

Kommunens tilsvar

Planetaten har samme oppfatning av prosessen og inviterer til oppstartsmøte for å avklare 
den videre prosessen.

1.  Planprosess – forutgående avklaringer

Referat etter oppstartsmøte

Planprosessen anses som igangsatt. Det vil bli gjort løpende vurderinger underveis i prosessen 
om det er formålstjenlig eller nødvendig å avklare ytterligere og/eller presentere planforslaget   
for politisk nivå før det legges ut til offentlig ettersyn. 
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SE

MPE
L2.  Medvirkningsprosesser/interessekonflikter 

Forslagstillers beskrivelse

Medvirkning i plansaker følger stort sett av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er 
dog lovens minstekrav og i mange saker er det behov for ytterligere medvirkning. Forslagstiller 
forventer stor interesse for den kommende utviklingen, basert på kvartalets sentrale beliggenhet 
og det antall berørte og interesserte parter som en utvikling av kvartalet representerer. Forslag-
stiller ber om en vurdering fra kommunens side om et naboskapsmøte eller et annet arrange-
ment vil være nødvendig i denne plansaken. Videre forventer forslagstiller en dialog med 
kommunen på hvordan en slik utvidet medvirkningsprosess bør gjennomføres.

Forslagstiller antar også at det vil bli nødvendig med avklarende møter med antikvariske 
 interesser og sektormyndigheter med tanke på nærheten til vernet bygningsmasse og kultur-
miljø. Forslagstiller ber om at dette diskuteres i oppstartsmøtet slik at en best mulig prosess 
kan igangsettes tidlig. 

Til opplysning har forslagstiller vært i kontakt med hjemmelshaver for to av tre verneverdige 
bygg innenfor kvartalet. Hjemmelshaver er positiv til utviklingen, men ber om å bli holdt 
 orientert om den videre saksgangen. 

Kommunens tilsvar

Kommunen støtter forslagstillers syn på at en utvidet medvirkningsprosess vil være naturlig  
 i denne plansaken. Kvartalets nordre del inneholder verneverdig bebyggelse og dette må det 
tas hensyn til i den videre prosessen. Kommunen nevner innledningsvis møte med antikvariske 
myndigheter, hjemmelshavere og berørte naboer.

Referat etter oppstartsmøte

Det er avtalt i oppstartsmøte at det tidlig etter varsling av oppstart avholdes et møte med 
 antikvariske myndigheter for å avdekke rammene for akseptabelt grensesnitt mellom bevaring, 
tilpassning og generell utvikling av kvartalet. Kommune og forlagstiller er enige om at et åpent 
naboskapsmøte ikke anses som nødvendig. Det er få boliger i planområdet. Det vil derfor 
være mer hensiktsmessig å invitere hjemmelshavere og større leietakere i nærområdet til en 
orientering om utfallet av møtet mellom kommunens planetat, antikvariske myndigheter og 
forslagstiller. 
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SE

MPE
L3.  Kort presentasjon av prosjektet/planidéen

Forslagstillers beskrivelse

Bakgrunn for planinitiativet
Forslagstiller har i forkant av planinitiativet gjennomgått en lengre prosess med kommunen 
med tanke på fremtidig utvikling av deler av gjeldende kvartal, som vist over. Med de siste 
 avklaringer med kommunens byutviklingsavdeling samt møte med byutviklingskomiteen, 
 ønsker forslagstiller å følge opp konklusjonene og tilbakemeldinger derfra. 

Planområdet ligger sentralt som et sammensatt kvartal hva gjelder både funksjoner og bebyg-
gelse. Tiltaket som ligger til grunn for kommende planforslag omfatter kvartalets søndre del 
med omfattende rehabilitering, ombygging, riving og påbygg på eksisterende bebyggelse.

Planlagt bebyggelse
Forslagstiller ønsker å utvikle eiendommene sør i kvartalet til ny og oppgradert bebyggelse 
inneholdende kombinerte formål inkludert boliger, samt opprettholde og oppgradere det 
 bymessige næringstilbud på gateplan.

Byggehøyder
Forslagstiller ønsker å endre maksimal høyde og økt utnyttelse i forhold til eksisterende 
 bebyggelse. Det er i innledende faser av prosessen utviklet flere alternative løsninger.  
Felles for dem alle er en generell oppgradering og utvidelse av eksisterende base langs 
 gateforløp med en høyere bygningsmasse inne i kvartalet.

Byutviklingsprosjekt
Forslagstiller ønsker med planforslaget å legge til rette for en omfattende oppgradering av 
 deler av kvartalet, med påfølgende økt utnyttelse og fortetting. Planforslaget vil, etter forslag-
stillers oppfatning, bidra til en vitalisering av kvartalet i bymessig forstand. Det planlegges 
pub likumsvennlige funksjoner innenfor kvartalets gateplan. En oppgradering av kvartalets 
 forhold til omkringliggende gater samt generell kvalitetsheving av offentlige rom og plasser er 
sentrale temaer i prosjektet som ligger til grunn for planforslaget. Planlagt boligandel styrker 
plan forslaget som en del av ambisjonene om en sammensatt byutvikling innenfor planområdet.

Kommunens tilsvar

Kommunen er kjent med forslagstillers ambisjoner med tanke på deres del av kvartalet      
og stiller seg positiv til signalene om en økt boligandel og prosjektets ambisjoner knyttet  til   
oppgradering av generelle bymessige utomhuskvaliteter samt åpningen av fasaden  i gateløpet 
for å sikre en offentlig bruk av bakgårdsrommet.

Referat etter oppstartsmøte

De overordnete trekkene i skisseforslaget som ligger til grunn for planforslaget er det  enighet 
om. Planetaten er skeptisk til foreslåtte maksimale byggehøyder og ønsker en god dokumen-
tasjon på konsekvensene for tilstøtende bebyggelse samt fjernvirkningen i det innleverte 
 planmaterialet. Det er også enighet om et møte etter dialog med antikvariske myndigheter   
for å diskutere hvilke eventuelle endringer som avklarte rammer derfra vil medføre.

21



EK
SE

MPE
L4.  Foreslått plangrense

Forslagstillers beskrivelse

Forslagstillers utkast til plangrense følger eiendomsgrenser på motsatt side av gjeldende 
 kvartal mot sør, nord og øst. Mot vest er plangrensen satt i senterlinjen til eksisterende   
gågate. Endelig plangrense for varsling av planoppstart forventes avklart i oppstartsmøtet,   
eller umiddelbart etter, knyttet til utsendelse av referat fra oppstartsmøtet.

Kommunens tilsvar

Kommunen anser utkast til plangrense som et godt utgangspunkt for dialog i oppstartsmøtet.

Referat etter oppstartsmøte

Det er oppnådd enighet om at endelig plangrense til varsel om oppstart skal ligge i senterlinje 
vei rundt hele kvartalet, bortsatt fra i nord, der det er mest hensiktsmessig at plangrensen 
 følger eiendomsgrensene mot nylig ferdigstilt bebyggelse. Plangrensen skal også ta med en 
større del av gatebildet vestover for å sikre oppfølging av gjeldende retningslinjer for «uterom   
i sentrum». Se pkt 5.
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     planverk

Forslagstillers beskrivelse

Kommuneplanens arealdel
Foreslått planområde er utelatt av kommuneplanens arealdel og følger av sentrumsplanen.

Kommunedelplan
Foreslått planområde omfattes av kommunedelplan 000, Sentrumsplanen. 
Planområdet er i sentrumsplanen avsatt til kombinerte formal, i form av formålet sentrums-
bebyggelse S-2. S-2 hjemler kombinerte formål med en retningslinje tilknyttet boligformål 
som tilsier inntil 20 prosent boligformål fra tredje etasje og oppover i bebyggelsen.

Eiendommene og bebyggelsen som omfattes av skisseprosjektet er ikke avsatt til vern i 
 sentrumsplanen, med unntak av én. Sentrumsplanen krever at hele kvartaler skal reguleres 
gjennom detaljreguleringer. De nordre delene av gjeldende kvartal er avsatt til vern, både 
gjennom vern av kulturmiljø og enkeltbygninger. 

Gjeldende regulering
Planområdet er regulert gjennom plan 0000 vedtatt i 1981. Denne planen omhandler hele 
kvartalet, og eiendommene innenfor foreslått planområde er regulert til forretningsbebyggelse. 
Eiendommens nordre del er som i sentrumsplanen avsatt til bevaringsområde. Planen anses 
som delvis foreldet og de sentrale føringene i reguleringsplanen er videreført i sentrumsplanen 
som igjen krever en detaljregulering innenfor kvartalet.

Tilgrensende planer under arbeid
Det er ikke registrert reguleringsplaner under arbeid i tilgrensende arealer eller i nærområdet 
til foreslått planområde.

Kommunens tilsvar

Kommunen stiller seg enig i forslagstillers vurderinger av planstatus. Det foregår et arbeid 
internt i kommunens planetat tilknyttet generell veileder for utforming av særlig sentrale  
 byrom i sentrum. Denne vil bli presentert for forslagstiller i oppstartsmøtet og vil danne 
grunnlaget for eventuelle ytterligere føringer for planarbeidet. 

Referat etter oppstartsmøte

Det er enighet om at planforslaget slik det foreligger på det nåværende tidspunkt er i tråd 
med overordnete planer og retningslinjer for sentrum. Det er avtalt at plangrensen utvides 
vestover for å sikre at planforslaget tilpasser seg kommende kommunale retningslinjer for 
viktige uterom i sentrum. 
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Forslagstillers beskrivelse

Etter § 1 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget 
faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig 
myndighet.

Ansvarlig myndighet, i dette tilfelle planmyndigheten, skal etter § 5 i forskrift om konsekvens-
utredninger «tidligst mulig ta stilling til om en reguleringsplan eller  et tiltak faller inn under 
 kriteriene i § 4.» For reguleringsplaner skal dette skje før varsel  og kunngjøring om oppstart   
av planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslagstillers vurdering av krav til KU
Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger § 2 a) til h);   
planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I.

Detaljreguleringen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger § 3 a), c), d).

Detaljreguleringen faller ikke inn under andre bokstaver i forskriftens § 3; planen inneholder 
ikke tiltak nevnt i vedlegg II.

Oppsummert vurderes planforslaget og planlagt tiltak innenfor planområdet til ikke å ha   
vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller dermed ikke inn under kriteriene i forskrift   
om konsekvensutredninger.

Forslagstiller vurderer det dithen at behandling av planfaglige tema, avklart i kommende   
oppstartsmøte samt ROS-analyse og eventuelle delutredninger vil være tilstrekkelig for   
planlagt tiltak og detaljreguleringsplan.

Kommunens tilsvar

Kommunen som ansvarlig planmyndighet stiller seg bak forslagstillers vurderinger.

Referat etter oppstartsmøte

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning.
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7.1  Særskilte delutredninger/fagnotat

Forslagstillers beskrivelse

Utover ROS-analyse/sjekkliste etter DSBs mal og oppsett som baserer seg på foreliggende 
kunnskap og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger utført i forbindelse 
med planarbeidet, kan det erfaringsmessig komme krav om ytterligere tematiske faglige 
delutredninger. Tematiske delutredninger vil følge planmaterialet som egne vedlegg og 
 oppsummeres og konkluderes i planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller krav til ytterligere 
dokumentasjon ved byggesak sikres i planens reguleringsbestemmelser med bakgrunn i 
disse. Under følger forslagstillers vurdering av sentrale særskilte utredninger. Forslagstiller 
ber om at forholdene konkluderes i oppstartsmøtet. 
 

Særskilt delutredning Forslagstillers vurdering

Grunnforhold – geoteknikk Utredning/fagnotat tilknyttet tematikken er i kommunens planveileder   
gjort obligatorisk. Tilfredsstillende dokumentasjon gjennom nytt notat   
basert på eventuelle foreliggende grunnundersøkelser, eller ved behov,  
ny utredning, vedlegges planmaterialet. Forslagstiller påregner at temaet 
avklares i oppstartsmøtet.

Grunnforhold – forurenset 
grunn

Basert på foreliggende kunnskap anses ikke særskilt utredning på temaet 
som relevant eller nødvendig. Eventuelle funn av forurenset masse/grunn 
ved kommende tiltak innenfor planområdet anses sikret gjennom annet 
lovverk.

Trafikkutredning Det anses ikke som nødvendig med en særskilt trafikkutredning. Plan
området er omkranset av definerte gågater og kollektivgater. Det planlegges 
ikke endringer i den trafikale situasjonen. Forslagstiller påregner at tema
tikken blir behandlet og utredningsomfang blir avklart i oppstartsmøtet.

Støyutredning Planområdet ligger delvis i og grenser til støyverdier i gul og rød sone. 
 Planområdet ligger i sentrum og er naturlig nok påvirket av støykilder.   
Det påregnes at kommunen ikke stiller de strengeste kravene knyttet til 
støyverdier i planområdet, særlig med tanke på utearealer. Planforslaget 
vil suppleres med støyutredning som viser til avbøtende tiltak i fasader 
knyttet til innendørs og utredning av tiltak i forbindelse med støybegrens
ning på utearealer. Støyutredningen vil i stor grad knytte seg til løsninger 
for boligandelen i planforslaget.

Arkeologiske undersøkelser Anses ikke som relevant, men eventuell forhåndsmerknad fra offentlig 
sektormyndighet vil avklare dette.

Rammeplan for vann-, avløps- 
og overvannshåndtering

VAOrammeplan følger av kommunens planveileder som obligatorisk 
 materiale. 

Undersøkelser tilknyttet   
 biologisk mangfold

Anses ikke som relevant, men eventuelle forhåndsmerknader fra offentlig 
sektormyndighet vil avklare dette.
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Kommunens kommentarer i forkant av nærmere gjennomgang i oppstartsmøtet:

Særskilt delutredning Forslagstillers vurdering

Grunnforhold – geoteknikk Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller.

Grunnforhold – forurenset grunn Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller, men  
vil undersøke om det finnes dokumentasjon eller mistanke om  
forurenset grunn knyttet til tidligere billakkererverksted på tomten.

Trafikkutredning Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller.

Støyutredning Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller  
særlig på utearealer.

Arkeologiske undersøkelser Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller.

Rammeplan for vann-, avløps-   
og overvannshåndtering

Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller.

Undersøkelser tilknyttet biologisk 
mangfold

Kommunen stiller seg bak vurderingene til forslagstiller.

Referat etter oppstartsmøte

Forslagstiller og kommunen er kommet til følgende konklusjoner med hensyn til særskilte del-
utredninger. Avklaringen legges til grunn som krav til innlevert materiale. Listen kan endres ved 
eventuelle ytterligere krav fra berørte sektormyndigheter i merknadsperioden.

Særskilt delutredning Forslagstillers vurdering

Grunnforhold – geoteknikk Det er enighet om at det ikke foreligger grunn til ytterligere grunn
undersøkelse enn den som ble gjort i forbindelse med arbeid i tilstøtende 
kvartal. Uttalelse fra fagkyndig innhentet fra forslagstiller i forkant av 
oppstartsmøtet vil være tilstrekkelig dokumentasjon før byggesak.

Grunnforhold – forurenset grunn Det er avklart at det ikke er mistanke om forurenset grunn i bakgården.

Trafikkutredning Planforslaget utløser ikke krav til særskilt trafikkutredning.

Støyutredning Planforslaget krever en utførlig støyvurdering av særlig utearealer   
og boligandelen av planforslaget. Det er videre avtalt et møte med  
Fylkesmannen når innledende støyvurderinger foreligger.

Arkeologiske undersøkelser Planforslaget utløser ikke krav til arkeologiske undersøkelser.

Rammeplan for vann-, avløps- og 
overvannshåndtering

OK.

Undersøkelser tilknyttet biologisk 
mangfold

Planforslaget utløser ikke krav til undersøkelser tilknyttet biologisk 
mangfold.
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Forslagstillers beskrivelse

Foruten ovennevnte tematiske planfaglige delutredninger, vil planforslaget inneholde vurderin-
ger tilknyttet relevante temaer. Planfaglige temaer er vurdert og kommentert av forslagstiller i 
tabell under. Forholdene vil beskrives i planens beskrivelse og eller ROS-analyse. Avbøtende 
tiltak eller krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak sikres i planens reguleringsbe-
stemmelser med bakgrunn i planbeskrivelsens eller ROS-analysens vurderinger. Forslagstiller 
ber om at forholdene konkluderes i oppstartsmøtet.

Planfaglig tema Forslagstillers vurdering/kommentar

Avfallshåndtering Det planlegges en felles løsning i tråd med anbefalinger og preaksepterte   
løsninger fra renovasjonsetaten.

Offentlige og felles 
trafikkarealer

Omfanget av rekkefølge og opparbeidelseskrav tilknyttet trafikkarealer antas   
avklart i oppstartsmøtet med kommunen. 

Offentlige rom   
og plasser

Det planlegges en vesentlig oppgradering av offentlige rom og plasser. Forslagstiller 
vil behandle tematikken grundig og ambisjonene tilknyttet byrom og plasser innenfor 
planområdet vil være sentrale problemstillinger i planmaterialet og planprosessen.

Lekeplasser og  
felles utearealer

Det planlegges utearealer på tak i forbindelse med boligandelen i planforslaget.  
Det forventes at kommunens generelle krav til felles utearealer og ikke minst  
lekeplasser kan knyttes til omkringliggende friområder. Dette er forstått som   
gjeldende praksis knyttet til temaet i sentrumsbebyggelse. 

Privat uteoppholds-
areal

Sentrumsplanens krav til private uteoppholdsarealer forventes å løses innenfor 
 planområdet. Se forøvrig punkt om støy i kap 7.1.

Tilgjengelighet/uni-
versell utforming

Problematikken følger av teknisk forskrift. Forslagstiller ser ikke tematikken som 
problematisk og forventer at den blir løst etter forskriften.
 

Høyder Det planlegges økte byggehøyder. Forslagstiller vil behandle dette nøye i planforslaget, 
særlig med hensyn til bakenforliggende naboer og verneverdig bebyggelse og kultur
miljø. 

Sol- og skyggefor-
hold

Planens materiale vil bli supplert med sol og skyggediagrammer.

Barn og unges in-
teresser

Erfaringsmessig har det kommet faglige råd/merknader samt innsigelser fra offentlige 
sektormyndigheter tilknyttet tematikken. Det har da vært knyttet opp til lekeplasser   
og tilgangen til friarealer ved boligregulering. Forslagstiller ber om at dette avklares  
i oppstartsmøtet med bakgrunn i sentrumsplanen og at dette utrykkes i referatet   
fra oppstartsmøtet som vedlegges kunngjøringsbrev til offentlige sektormyndigheter. 

Parkering Parkering vil være i tråd med eller lavere enn kommunal pnorm.
 

Miljøutfordringer, 
klima, lys støy osv.

Forslagstiller ber om at det i oppstartsmøtet gjennomgås og refereres en prinsipiell 
holdning til boliger i sentrum med det formål å identifisere grensesnittet gjennom 
generelle kvalitetskrav og de handlingsrom/fortolkningsrom innenfor utvikling og 
 fortetning til boliger som kan forventes. Støy, lekeplasser, uteareal og parkering.  
Temaene er kommentert og reflektert fra forslagstiller i planinitiativet. Forslagstiller 
ønsker at oppstartsmøtet kan referere en omforent holdning til dette og at dette  
 igjen ligger som grunnlag for forhåndsmerknader fra relevante sektormyndigheter.
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Kommunen tar forslagstillers oppsummering av planfaglige temaer til etterretning   og   forventer 
en avklaring på forholdene samt detaljeringsgrad avtalt i oppstartsmøtet.  På det nåværende 
tidspunkt ser ikke kommunen behov for andre særlige planfaglige temaer i tilknytning til planfor-
slaget enn en egen vurdering av antikvariske forhold og prinsipper.

Referat etter oppstartsmøte

Forslagstiller og kommunen er kommet til følgende konklusjoner med hensyn til særskilte del-
utredninger. Avklaringen legges til grunn som krav til innlevert materiale. Listen kan endres ved 
eventuelle ytterligere krav fra berørte sektormyndigheter i merknadsperioden.

Planfaglig tema Forslagstillers vurdering/kommentar

Avfallshåndtering Forslagstiller avklarer føringer med renovasjonsetat. Tas med i planbeskrivelsen.

Offentlige og   
felles trafikk arealer

Det er avtalt oppstart av innledende parallell prosess for en kommende utbyggingsavtale 
tilknyttet planforslaget. Utfallet av denne prosessen vil sette føringene for planens rekke
følgekrav. Det er avtalt møter mellom planetaten og forslagstiller i forkant av innsendelse 
av komplett planmateriale for endelig fastsettelse av disse i forkant av offentlig ettersyn.

Offentlige rom   
og plasser

Utforming av og innhold i planforslagets offentlig tilgjengelige arealer er sentrale forhold   
i planforslaget. Det er avtalt god dokumentasjon av dette i planens innleverte planmateriale 
samt med oppfølgende dokumentasjonskrav i planens reguleringsbestemmelser.

Lekeplasser  og    
felles utearealer

Det er enighet om at det ikke vil stilles like strenge krav til antall kvadratmeter ute og leke
arealer for planforslagets boligandel som kommunens generelle normer fastsatt i kommune
planens arealdel. Kommunen er innforstått med at strategien for å øke andelen boliger i  
sentrum nødvendigvis må utvise skjønn tilknyttet disse forholdene. Det kreves likefullt 
 dokumentasjon på kvalitative forhold tilknyttet bokvaliteten i det innleverte planmaterialet. 

Privat 
 uteoppholds areal

Det vil kreves privat uteareal i form av balkonger eller innglassede verandaer for alle 
 boliger innenfor planområdet med størrelse over 45m2.

Tilgjengelighet/ 
universell utforming

Det kreves ikke særskilte tiltak utover teknisk forskrift knyttet til tematikken. Det bes dog 
om at trafikkarealer for myke trafikanter tilpasses særlig   i planforslaget og forankres   
i planens bestemmelser, gjerne med henvisning til plan  forslagets vedlagte utomhusplan. 

Høyder Det er avtalt at innlevert materiale vil behandle konsekvensene av foreslåtte byggehøyder   
på en grundig måte. 

Sol- og skygge forhold Planens materiale vil bli supplert med sol og skyggediagrammer.

Barn og unges   
interesser

Barn og unges interesser anses å være ivaretatt i så stor grad som det er mulig.    
Det vil være mangel på lekeplasser innenfor planområdet, men dette er ansett som   
en akseptabel konsekvens av boliger i sentrum. 

Parkering Kommunen stiller seg positiv til lavere pdekning enn pnorm. Planområdet har gode 
 kollektivforbindelser og de minste boenhetene vil trolig ikke trenge egen pplass.

Miljøutfordringer, 
 klima, lys, støy osv.

Tematikken er godt belyst og dokumentasjonskravene gjennomgått. 

Tilpassing til verne-
verdig  bebyggelse

Det er avtalt at forholdet mellom ny og eksisterende verneverdig bebyggelse skal vies   
stor oppmerksomhet i planbeskrivelsen. 

28



EK
SE

MPE
L8.  Rekkefølgebestemmelser

Forslagstillers beskrivelse

Forslagstiller ønsker tidlig og gjerne i en parallell prosess søke å inngå i forhandlinger med 
kommunen hva gjelder oppgradering av offentlige og private trafikk- og samferdselsarealer 
innenfor og i tilknytning til planområdet og kvartalet som sådan.
Forslagstillers ambisjon er å knytte utviklingen av kvartalet opp mot en opprusting av de 
 offentlige rommene og tilstøtende trafikkarealer for særlig myke trafikanter i forbindelse    
med planforslaget. 

Forslagstiller anser ikke at større infrastrukturelle utbedringer vil følge av planforslaget.

Tilknytning til vann og avløp vil følge av rammeplanen for VAO. Foreløpig kunnskap om 
 temaet tilsier at det er kapasitet på det eksisterende nettet. VAO-løsninger anses som   
en egen prosess tilknyttet planprosessen og videre i kommende byggesaker.

Forslagstiller påregner at overordnete avklaringer og føringer for omfang knyttet til 
rekkefølg ekrav innenfor planområdet blir tema og helst avklares i oppstartsmøtet.

Kommunens tilsvar

Kommunen støtter langt på vei forslagstillers vurderinger tilknyttet kommende oppgradering 
av det offentlige rom og trafikkarealer tilknyttet planområdet og tilstøtende gågater og gene-
relle bygater.

Kommunens innledende betraktninger knyttet til VAO-problematikk er sammenfallende med 
forslagstillers, men dette forutsettes avklart i kommende planforslags delutredning tilknyttet 
rammeplan for VAO.

Kommunens viser igjen til kommunens pågående arbeid med strategisk plan for offentlige by-
rom. Kommunen ser positivt på forslagstillers ønske om å knytte utviklingen av egen eiendom 
og kvartalet som sådan sammen med en generell oppgradering av tilstøtende offentlige arealer.

Referat etter oppstartsmøte

Det er avtalt oppstart av innledende parallell prosess for en kommende utbyggingsavtale 
 tilknyttet planforslaget. Utfallet av denne prosessen vil sette føringene for planens rekke-
følgekrav. Det er avtalt møter mellom planetaten og forslagstiller i forkant av innsendelse   
av komplett planmateriale for endelig fastsettelse av disse i forkant av offentlig ettersyn.

Det er ikke kommet til noen enighet om fordeling av kostnader og bidrag, men det er heller 
ikke forventet av et oppstartsmøte. Partene er enige om hvilket kvalitativt nivå oppgraderingene 
av offentlig tilgjengelige arealer i tilknytning til kvartalet skal ha.

Omfang, oppdeling av arealformål og formulering av rekkefølgekrav vil bli gjenstand for et eget 
møte mellom kommunen og forslagstiller i forkant av innlevering av komplett planmateriale for 
politisk førstegangsbehandling og offentlig ettersyn.
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Eventuelt annen relevant informasjon eller beslutninger

Det er avtalt følgende dokumenter for å dekke kommunens krav til komplett planmateriale; 
med forbehold om eventuelle merknader fra offentlige sektormyndigheter i merknadsperioden:

• Plankart i pdf, sosi, sosikontroll, dwg/dxf
• Reguleringsbestemmelser i word-format
• Planbeskrivelse
• ROS-analyse
• Utomhusplan i 1:500
• Sol- og skyggediagrammer 23. mars og 23.s eptember kl 09, 12, 15 og 18
• Støyutredning
• Notat grunnundersøkelse
• Rammeplan for vann-, avløps- og overvannshåndtering
• 3D-illustrasjoner fra planbeskrivelsene i A3-format som belyser sentrale temaer. 

Det vises forøvrig til kommunens planveileder med ytterligere kravbeskrivelse og eksempler 
på plandokumenter.

For forslagstiller      For kommunen
Dato/sted:       Dato/sted:

_____________________________    _____________________________

[Navn]        [Navn]
[Stilling]        [Stilling]
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Kontaktinformasjon:
www.noeiendom.no
Telefon: 23 08 80 00
Epost: firmapost@noeiendom.no
 

Postadresse:
Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse:
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