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Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har som 
mål å fremme god kvalitet på de kommunal
tekniske fagområdene. Foreningen har gjennom 
mer enn 100 år vært i fremste rekke på feltet. Det 
frivillige samarbeidet er en felles plattform for de 
ulike  faggruppene i denne lange perioden.

NKF plan og miljø har fått innspill om at 
 kommuner trenger flere tematiske veiledere som 
bidrag til rettledning i kompliserte faglige spørsmål 
og  saksflyt.

Arealplanarbeidet er et viktig samfunnsområde 
hvor premissene for vern og utbygging blir lagt. 
Dette fagområdet er komplisert og resultatet av 
arbeidet medfører ofte tunge investeringer, og det 
er veldig vanlig at det er forventninger om snarlig 
saksbehandling.

Dette heftet er et bidrag til at  kommunen kan 
forbedre sine interne rutiner i saksbehand
lingen. Kommunene bør tilpasse innholdet 
til sin egen organisasjon, og i hvilket omfang 
 planadministrasjonen har behov for egne rutiner.

NKF vil takke Sola kommune som har stilt sine 
 rutiner til rådighet som et godt utgangspunkt for 
dette heftet.

Heftet er produsert av styret i NKF plan og miljø, 
som består av:
Sylvia Friedrich – Lenvik kommune
Tone Hammer – Troms fylkeskommune 
Eva SpirdalJacobsen – Møre og Romsdal 
 fylkeskommune
Anna Auganes – Hvaler kommune
Ståle Undheim – Sola kommune
Hallgeir Strifeldt – Alta kommune

Oslo, høsten 2013

Norsk Kommunalteknisk forening

Ståle Undheim
styreleder NKF plan og miljø  

Forord
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1. Generelt

1.1

1.2

Undertegning av dokumenter

Mediekontakt

Fullmakt til å undertegne dokumenter er gitt i Delegasjonsreglementet. Følgende gjelder ved 
vedtak:
• Saksframstillinger til kommunestyret skal undertegnes av rådmann, kommunalsjef og 

  plan- og bygningssjef. Seksjonsleder står som saksbehandler sammen med saksbehandler i 
 saks forelegget

• Saksframstillinger til planutvalget skal undertegnes av plan- og bygningssjefen og 
 seksjons leder.

• Melding om delegert vedtak, i henhold til Delegasjonsreglementet, § 7 pkt 17 og 18, skal 
 undertegnes av plan- og bygningssjefen og seksjonsleder.

Øvrige brev undertegnes av seksjonsleder og saksbehandler. 

Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig på vegne av kommunen i faglige spørsmål 
innenfor eget arbeids- og ansvarsområde. Seksjonsleder skal holdes orientert dersom det 
 kommer en sak i media. Seksjonsleder vurderer videre om plan- og bygningssjef bør orienteres. 

1.3 Tidsfrister

Dersom ikke annet er oppgitt er tidsfristene veiledende. Dersom vi trenger mer tid enn det som 
er oppgitt, bør det gis tilbakemelding til forslagsstiller om dette innen den oppgitte fristen.
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2. Reguleringsplaner, private forslag, jf plan og bygningslovens kapittel 12

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

2.1 Oppstart

2.1.1

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Henvendelser om igangsetting videreformidles til seksjonsleder

Seksjonsleder tar kontakt med forslagsstiller/oppdragsgiver 
for å få inntrykk av hva planforslaget gjelder. Dette kan også 
 gjennomføres som et informasjonsmøte mellom forslagsstiller 
og kommunen. Seksjonsleder tildeler saksbehandler.

Kontakt med forslagsstiller og beramme oppstartsmøte. 
 Startpakke generell del oversendes forslagsstiller.

Opprette ny sak; e-post til sentralarkiv og til planarkiv om 
 saksbehandler og plannavn. Plannummer opprettes i plan-
registeret. 

Oppdatere «oversikt plansaker». 

MIlEPæl

Alle

Seksjonsleder

Saksbehandler/
Seksjonsleder

Saksbehandler

2.1.5 

2.1.6 

Beramme oppstartsmøte innen 3 uker etter mottatt hen-
vendelse. Av hensyn til tidspress bør vi beramme møte minst 14 
dager frem. 

Forslag til deltagere:
• Kommunalteknikk 
• Kommunal veg 
• Barn-og unges representant 
• Miljørettet helsevern
• Eiendom - utvikling
• Eiendom - drift 
• Eiendom - park og grønt 
• Barnehage
• Skole

Forberedelse til oppstartsmøte i internt møte med seksjons-
leder og eventuelt plan- og bygningssjef (plan- og bygningssjef). 
Vurdere gjeldende planstatus, rammer for utvikling og evt om 
plan- og bygningssjef eller kommunalsjef deltar på oppstarts-
møte. plan- og bygningssjef deltar som hovedregel i saker av 
prinsipiell betydning og saker med stor kompleksitet.
Jf pbl § 12-8 første ledd, siste punktum, kan kommunen, dvs 
også planutvalget, gi råd om hvordan planen bør utarbeides. 

Saksbehandler

Saksbehandler
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2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Gjennomføre oppstartsmøte. Seksjonsleder deltar, plan- og 
bygningssjef deltar ved saker med avvik fra overordnet plan 
og planer med stor kompleksitet. Saksbehandler fører referat. 
 Møtereferat sendes til møtedeltakere og til plan- og bygnings-
sjef. 

MIlEPæl

Utarbeide og ekspedere startpakke innen 14 dager etter  
 oppstartsmøte/bestilling:
• Motta bestillingsskjema som registres i saksbehandlersystemet. 
• Motta forslag til plangrense på sosi. (linjekode 1201)
• Se gjennom Startpakke, og sjekke at koblinger er aktive.
• Sende e-post med link til Startpakke fra kommunens 

 hjemmeside.
• Sende e-post med excel-fil for arealregnskap. 
• Sende e-post med liste over berørte parter og hørings-

instanser. Hentes fra kartet ihht digital plangrense. 
• Sende e-post med relevante reguleringsplaner; PDF av 

 plankart og tilhørende bestemmelser. 
• Videreformidle bestilling av kartgrunnlag fra oppmåling.
• Registrere utgående e-poster i saksbehandlersystemet.
• Legge inn parter i saksbehandlersystemet.
• Sende faktura. 

MIlEPæl

«Plan pågår», kartbase i Gisline, oppdateres. Plangrense, plannr. 
og plannavn legges inn.  

Kunngjøring av: 
• Oppstart av reguleringsplanarbeid 
• Evt utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn
• Evt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler
• Evt kunngjøre informasjonsmøte, tidspunkt og sted
• Legge inn varslingskart og oppdatere planstatus i  plan registeret

Motta kopi av annonse fra forslagsstiller som legges på 
 kommunens hjemmeside. Det er viktig at kunngjøring i avis og 
på hjemmeside skjer samtidig. Koordinering av dette må avtales 
med forslagsstiller. Kopi av meldig om oppstart må være tilgjen-
gelig på servicetorget på annonseringstidspunktet.

MIlEPæl 

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

referat 
skrives

Startpakke/ 
Planveile-
der/andre 
rutiner

liste over 
hørings-
instanser

Varslings-
brev

Dersom reguleringsspørsmålet forelegges planutvalget er 
det for å gi veiledning, ikke realitetsbehandling. Det vil ikke 
være grunnlag for at planutvalget kan gi, eller er bundet av, 
 eventuelle detaljvurderinger så tidlig i saksprosessen. Mer ut-
dypende  veiledning finnes på www.planlegging.no 
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2.1.11

2.1.13

2.1.12

Planregisteret oppdateres når plan er varslet oppstart. Kart med 
planavgrensning legges inn. 

Ha gjerne kontakt med forslagsstiller under utarbeidelsen 
av planen for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Fel-
les  befaring kan være aktuelt. Viktig å være forutsigbar. 
 Seksjonsleder kan inviteres med.   

Eventuelt fastsettelse av planprogram. Saken fremmes for 
planutvalget, og må være fastsatt før planforslaget kan tas til 
behandling. Jf pbl § 12-9. 

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler
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AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

2.2 Behandling før offentlig ettersyn

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Innsendte planforslag registreres i saksbehandlersystemet. 
Sende pdf-filer av kart/illustrasjoner mm til arkiv for å unngå 
scanning. 

MIlEPæl

• Krav ihht innhold i startpakke sjekkes. 
• Kvalitet ved digital plan sjekkes. 
• Behandlingsgebyr beregnes. 
• Foreløpig svar sendes med bekreftelse på mottak, faktura for 

behandlingsgebyr og merknad om eventuelle mangler innen  
3 uker. 

Saksbehandler har ansvar for at planmaterialet er komplett før 
det fremmes til behandling. 
Oppdatere «oversikt plansaker».

MIlEPæl

Melde fra til seksjonsleder når saken forventes å komme til be-
handling. Seksjonsleder bistår med prioritering av saker. 
OBS: behandlingsfrist jf pbl § 12-11.

Fristen begynner den dagen et planforslag er mottatt av 
 kommunen. Frist starter ikke før digital plan er mottatt.
Den tiden kommunen benytter til å vurdere om planforslaget 
tilfredsstiller minstekrav til framstilling og innhold ved 1. gangs 
innsendelse, regnes med i 12-ukers fristen.

Dersom det blir flere runder før planen anses som formelt 
 korrekt, skal kun behandlingstid for 1. gangs vurdering regnes 
som del av saksbehandlingstiden. Dette forutsatt at kommunen 
gir ny tilbakemelding i løpet av 14 dager. Tidsforbruk over 14 
dager ved 2. og 3. gangs vurdering legges til i saksbehandlings-
tiden.

Saksforelegg, se egen mal. Seksjonsleder leser korrektur,  plan- 
og bygningssjef signerer.

Oppdatere «oversikt plansaker».

MIlEPæl

Tilrådning til vedtak skal gjøres kjent for forslagsstiller når 
 saksdokumentene er annonsert på hjemmesidene/kommet 
be sluttende politikere i hende. Send gjerne e-post med link til 
saksforelegg på nettsidene.

Saksbehandler

Saksbehandler

SaksforeleggSaksbehandler

Vedleggs-
etiketter

Forelpig 
svar

Behandlings-
gebyr
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2.2.5 Det faste utvalg for plansaker kan sende saken tilbake for 
 ytterligere utredninger. Saksbehandler veileder forslagsstiller. 

Det faste utvalg for plansaker kan avvise forslaget. Da 
 tilbake betales 50 % av behandlingsgebyret.

Det faste utvalg for plansaker kan fremme forslaget, og vedta 
utleggelse til offentlig ettersyn, se punkt 2.2.7

Saksbehandler

2.2.6 Melding om vedtak til forslagsstiller/oppdragsgiver gjøres like 
etter vedtak. Politisk sekretariat utfører dette dersom forslags-
stiller er oppgitt som kopimottakere i saksforelegget.

Saksbehandler

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

2.3 Offentlig ettersyn

2.3.1 Utsendelsesbrev. 

Oppdatere planforslaget ihht vedtak. Send forespørsel til 
 forslagsstiller.

Igangsettelse av forhandlinger om utbyggingsavtale. Avklare 
med ansvarlig saksbehandler om det skal kunngjøres samtidig.

Ekspedering. Antall parter og deres adresser oppdateres. 
Trykking av utsendelsesbrev avtales med hustrykkeriet. 

Kunngjøringsannonse bestilles. Seksjonsleder skal ha sett 
gjennom forslag til annonse før bestilling. 

Kunngjøring opprettes på nettsidene under planer og rapporter 
– planer 2013.

Vurder behov for Infomøte - internt og eksternt.

Internt møte innkalles via e-postsystemet.

Saksbehandler Offentlig 
ettersyn

Adresse-
etiketter

rutinemal 
ved kunn-
gjøring
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2.3.2 I høringsperioden.

Mottatte merknader videresendes til forslagsstiller for uttale. 
Gjennomgang kan evt gjøres i møte. Dersom planen endres 
etter offentlig ettersyn må også planbeskrivelsen oppdateres. 
Helst skal forslagsstillers kommentar til innkomne merknader 
inn i revidert planbeskrivelse.

Dialog med høringsinstanser og berørte parter kan være 
 nødvendig for å imøtekomme eller avklare innspill i saken.     
Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om forslagsstiller skal 
delta. Seksjonsleder holdes orientert. 

Dialog/informasjon mellom forslagsstiller og saksbehandler før 
endelig innstilling foreligger dersom det vurderes endringer i 
planforslaget. Planbeskrivelse oppdateres ved behov.

Vurder om det er behov for ny formell høring på bakgrunn av 
de endringene som foreslås.

MIlEPæl

Saksbehandler

2.3.3 Saksforelegg, se egen mal. Seksjonsleder leser korrektur og 
står som saksbehandler sammen med Saksbehandler. plan- og 
 bygningssjef signerer i tillegg til rådmann og kommunalsjef.

Oppdatere «oversikt plansaker».

MIlEPæl

Saksbehandler Saksforelegg

Vedleggs-
etiketter

Følgende bør få mulighet til å delta:
• Servicetorget - navn
• Kommunalteknikk - navn 
• Kommunal veg - navn
• Eiendom - utvikling - navn
• Eiendom - drift -  navn
• Byggesak - navn
• Eiendom – park og grønt - navn 
• Barnehage - navn
• Skole - navn

Ved eksternt møte. Tidspunkt og sted for skal stå i 
 kunngjøringsannonsen. 

Kunngjøring legges ut på kommunens hjemmeside. 

Oppdatere «oversikt plansaker og planregisteret».

MIlEPæl
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AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

2.4 Behandling etter offentlig ettersyn

2.4.1

2.4.2

Tilrådning til vedtak skal gjøres kjent for forslagsstiller når 
 saksdokumentene er annonsert på hjemmesidene/kommet 
besluttende politikere i hende. 

Kommunen har rapporteringsplikt til planutvalget der-
som  planen ikke fremmes innen 24 uker etter førstegangs-
behandling. 
Forslagsstiller bør også informeres dersom denne fristen 
 overskrides.

Saken går deretter til kommunestyret for endelig godkjenning. 

Kommunestyret skal fatte vedtak senest 12 uker etter at 
 reguleringsforslaget er ferdigbehandlet i det faste utvalg for 
plansaker.

Saksbehandler

Saksbehandler

2.4.3

2.4.4

Kunngjøring av vedtak til forslagsstiller/oppdragsgiver gjøres 
like etter vedtak. Politisk sekretariat gjør dette dersom er angitt i 
saksforelegget. 

MIlEPæl

Vedtak av reguleringsplan. Kunngjøring og utsendelse. 
Kunngjøring skal skje senest innen 4 uker etter vedtak.
Oppdaterer planforslaget ihht vedtak. Send forespørsel til 
 forslagsstiller.

Plankart konstrueres med kommunens tegnforklaring. 
 Presenteres i A3 og målestokk 1:1000. 

Vedtatte reguleringsbestemmelser oppdateres, og sendes til 
ordfører til signering. 

Ekspedering. Antall parter og deres adresser oppdateres. 
 Trykking av utsendelsesbrev avtales med hustrykkeriet. 

Avisannonse rekvireres.
Kunngjøring legges ut på kommunens hjemmeside. 
Vedtaket kan påklages.

Oppdatere «oversikt plansaker». 

MIlEPæl

Saksbehandler

Melding om 
vedtak 

rutinemal 
ved kunn-
gjøring

Adresse-
etiketter

Hørings-       
instanser
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2.4.5

2.4.8

2.4.9

2.4.6

2.4.7

Reguleringsplan med bestemmelser, planbeskrivelse 
 (saksutredning) og vedtak legges inn i planregisteret. 

reg. plan pågår i GISline oppdateres (plan fjernes). 

Planmappen ryddes. Det skal være samme innhold i 
 saksbehandlersystemet som i mappen. 

Klagefristen utløper. Oppdatere «oversikt plansaker». 

MIlEPæl

Oppdatert digitalt plankart oversendes til Kart og oppmåling 
- Planregister administreres i dag av Kart og Oppmåling - for 
innlegging i kartbasen. 

Planregisteret oppdateres med plankart (pdf), signerte 
 bestemmelser og planbeskrivelse med vedtaksprotokoll. 
Dato for siste vedtak føres.

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler/ 

Kart og Opp-
måling

Saksbehandler
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3. Mindre reguleringsendring jf § 12-14

3.1 Generelt

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

3.2 Oppstart

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Henvendelser om mindre reguleringsendring videreformidles til 
seksjonsleder, og vurderes sammen med aktuell saksbehandler.

Kontakte forslagsstiller og beramme oppstartsmøte. Startpakke 
generell del og bestillingsskjema for starptakke oversendes for-
slagsstiller. 

Saksbehandler sørger for at søknad om mindre endring er doku-
mentert med kart og arealregnskap. nødvendig dokumentasjon 
må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men viktig å ha oversikt over 
omfanget før sakstype og tilhørende prosess blir avklart. 

Saksbehandler/
Seksjonsleder

Seksjonsleder

Saksbehandler

Saksbehandler

Betingelser
• Gjeldende planstatus må være vurdert i en tidligere reguleringsplanprosess. Uregulerte 

 områder må vurderes i en ny plan. 
• Økt utnyttelse til utbyggingsformål krever ny plan. Med forbehold om endringer etter at 

 retningslinjer for fortetting er vedtatt.
• Friområder kan ikke reduseres ved en mindre endring. Endret arrondering, men med uendret 

areal, kan vurderes. Da må kvaliteten opprettholdes.

nødvendig saksprosess må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

rådmann har ihht delegasjonsreglementet hjemmel til å fatte delegerte vedtak om mindre/ 
bagatellmessige endringer i reguleringsplanen. Myndigheten er videre delegert til plan- og 
bygningssjef.

Viktige hensyn er:
• Miljø og samfunn – hvilke virkningene er vesentlige?
• Flerbruk med motstridende interesser, eventuelt vern – hvem er partene?
• Utredningsplikt
• Informasjonsplikt
• Åpenhet i prosessen

Fastsettelse av planområdet

Gjelder endringen innenfor èn eksisterende reguleringsplan 
som ikke er delvis opphevet av nyere planer, presenteres end-
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3.2.5

3.2.7

3.2.6

Gjennomføre oppstartsmøte om nødvendig. Seksjonsleder 
 deltar, saksbehandler fører referat. 

MIlEPæl

Ha gjerne kontakt med forslagsstiller under utarbeidelsen av 
planen for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Felles 
 befaring kan være aktuelt. Viktig å være forutsigbar. Seksjons-
leder kan inviteres med.  

Utarbeide og ekspedere startpakke innen 14 dager etter 
 oppstartsmøte/bestilling:
• Motta bestillingsskjema som registres i saksbehandlersystemet. 
• Motta forslag til plangrense på sosi.
• Se gjennom Startpakke, og sjekke at koblinger er aktive.
• Sende e-post med link til Startpakke fra vår hjemmeside.
• Sende e-post med excel-fil for arealregnskap. 
• Sende e-post med liste over berørte parter og hørings-

instanser. Hentes fra kartet ihht digital plangrense. 
• Sende e-post med relevante reguleringsplaner; PDF av 

 plankart og tilhørende bestemmelser. 
• Videreformidle bestilling av kartgrunnlag fra oppmåling.
• Registrere utgående e-poster i saksbehandlersystemet.
• Legge inn parter i saksbehandlersystemet.

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

referat 
skrives

Startpakke/
Planveileder/
andre rutiner

Areal-
regnskap

liste over     
hørings-
instanser

ringen som et nytt plankart for denne planen. Det opprettes 
ikke nytt plannr. 

Gjelder endringen innenfor flere eksisterende regulerings-
planer, eller den planen som søkes endret er delvis opphevet 
av nyere planer, presenteres endringen med ny plangrense, 
nytt  plannavn og nytt plannr. 

Plannavnet skal alltid inneholde plannr. til den eller de 
 planene som blir endret. 

ny sak opprettes i saksbehandlersystemet. Send e-post til 
 sentralarkiv og planarkiv om saksbehandler og plannavn. 
 Plannummer og navn opprettes i planregisteret, eventuelt 
føres oppdateringer på gjeldende plan. Oppdater «oversikt 
plan saker».

MIlEPæl
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AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

3.3 Behandling av forslaget

Til uttale om nødvendig. Brev sendes til eventuelle berørte 
 parter i saken innen tre uker, jf pbl § 12-14 og fvl § 16. 

Utsendelsen skal inneholde mottatt forslag, samt saks-
behandlers vurderinger av forslaget. Mal for brev er standard 
saksforelegg. 

Frist for å uttale seg kan ikke være kortere enn tre uker med 
mindre det er avtalt med berørt part. 

MIlEPæl

Mottatte merknader oversendes forslagsstiller for uttale, dersom 
dette anses aktuelt. 

Forslag til mindre endring kan endres på grunnlag av mottatte 
uttalelser. 

Saksbehandler skriver saksforelegg, standard mal for behandling 
av reguleringsplaner, og tar eventuelt med oppsummering av 
mottatte merknader.

Seksjonsleder leser korrektur, plan- og bygningssjef signerer. 

Tilrådning til vedtak skal gjøres kjent for forslagsstiller når 
 saksdokumentene er annonsert på hjemmesidene/kommet 
besluttende politikere i hende. 

I enkelte tilfeller kan mindre endring vedtas som delegert 
vedtak ved delegasjon arealbruk (DAr). Utvalgsbehandling og 
 delegasjonsvedtak opprettes i saksbehandlersystemet.

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

Adresse-
etiketter

Saksforelegg

Vedleggs-
etiketter

Behandlings-
gebyr

3.3.1 Behandling av mindre reguleringsendring, jf pbl §§ 12-14.
• Innsendte planforslag registreres i saksbehandlersystemet. 

Sende pdf-filer av kart/illustrasjoner mm til arkiv for å unngå 
scanning. 

• Krav ihht innhold i startpakke sjekkes. 
• Kvalitet ved digital plan sjekkes. 
• Behandlingsgebyr beregnes. 
• Faktura sendes, inkl gebyr for startpakke.  

MIlEPæl

Saksbehand-
ler/Kart og 
Oppmåling 
- Plan register 
administreres i 
dag av Kart og 
Oppmåling. 
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Kunngjøring av vedtak til forslagsstiller/oppdragsgiver gjøres like 
etter vedtak. Politisk sekretariat gjør dette dersom det er angitt 
i saksforelegget. Ved delegert vedtak sendes vedtaket til søker/
forslagsstiller.

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan. Vedtaket kunn-
gjøres til berørte parter. Det er tilstrekkelig å kunngjøre mindre 
endring til dem som har uttalt seg til endring i høringsperioden. 
Vedtaket kan påklages. 

Plankart konstrueres med kommunens tegnforklaring. 
 Presenteres i A3 og målestokk 1:1000. 

Vedtatte reguleringsbestemmelser oppdateres, og sendes til 
ordfører til signering. 

Oppdatere «oversikt plansaker». 

MIlEPæl

3.3.6

3.3.7

Saksbehandler

Melding om 
vedtak

Adresse-
etiketter

3.3.8

3.3.9

3.3.10

Oppdatert digitalt plankart oversendes til Kart og oppmåling 
- Planregister administreres i dag av Kart og Oppmåling for 
innlegging i kartbasen. 

Planregisteret oppdateres med plankart (pdf), signerte 
 bestemmelser og planbeskrivelse med vedtaksprotokoll. 
Dato for siste vedtak føres.

Planmappen ryddes. Det skal være samme innhold i saks-
behandlersystemet som i mappen. Klagefristen utløper. 
 Oppdatere «oversikt plansaker». 

MIlEPæl

Saksbehand-
ler/Kart og 
Oppmåling 
- Plan register 
administreres i 
dag av Kart og 
Oppmåling. 

Saksbehandler

Saksbehandler

Saken fremmes til planutvalget. 

rådmannen kan fatte delegerte vedtak om mindre/ 
bagatellmessige endringer i reguleringsplanen. Myndigheten er 
 videre delegert til plan- og bygningssjef. Krav til dokumentasjon 
og kartfremstilling gjelder likevel tilsvarende. 

Oppdatere «oversikt plansaker».

MIlEPæl

3.3.5 Saksbehandler
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4. Klagebehandling, jf pbl § 12-12 og fvl kapittel VI.

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

4.1 Saksforberedelse

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

4.2 Behandling

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Klage skal mottas skriftlig, og registreres i saksbehandler-
systemet. Saksbehandler har veiledningsplikt til klager. 

Foreløpig svar sendes ut innen 3 uker etter mottak. 
Forslagsstiller/tiltakshaver informeres om klage, slik at han har 
anledning til å bemerke innhold i klagen.

Saken fremmes for planutvalget som underinstans. Egen mal 
saksforelegg (Fylkesmannens). Utfylt sjekkliste følger saken som 
vedlegg.

MIlEPæl 

Oppdatert plankart og bestemmelser utarbeides og presente-
res når saken er til behandling dersom tilrådningen er å endre 
 planvedtaket som følge av mottatt klage. 

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

Foreløpig 
svar klage

Saksforelegg 
- klage

Dokument-
sjekkliste

4.2.1

4.2.2

Klagen tas ikke til følge. 
Saken oversendes til fylkesmannen for avgjørelse.

Kunngjøring av vedtak til forslagsstiller/oppdragsgiver gjøres like 
etter vedtak. Politisk sekretariat gjør dette dersom det er angitt i 
saksforelegget.

Se da bort fra punktene nedenfor. 

Klagen tas til følge.
Planvedtaket endres eller oppheves. Vedtaket skal da  kunngjøres 
og kan påklages. 

Kunngjøring av vedtak til forslagsstiller/oppdragsgiver gjøres like 
etter vedtak. Politisk sekretariat gjør dette dersom det er angitt i 
saksforelegget. 

Saksbehandler

Saksbehandler

Dokument-
sjekkliste

Melding om 
vedtak

Melding om 
vedtak i saks-
behandlings-
systemet
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4.2.3 Vedtak av reguleringsplan. Kunngjøring og utsendelse. 

Oppdatere planforslaget iht vedtak. Send forespørsel til 
 forslagsstiller.

Plankart konstrueres med kommunens tegnforklaring. 
 Presenteres i A3 og målestokk 1:1000. 

Vedtatte reguleringsbestemmelser oppdateres, og sendes til 
ordfører til signering. 

Ekspedering. Antall parter og deres adresser oppdateres. 
 Trykking av utsendelsesbrev avtales med hustrykkeriet. 

Kunngjøring legges ut på kommunens hjemmeside. Vedtaket 
kan påklages.

Oppdatere «oversikt plansaker».

Saksbehandler Melding om 
vedtak
Adresse-
etiketter

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Oppdatert digitalt plankart oversendes til Kart og oppmåling 
- Planregister administreres i dag av Kart og Oppmåling for 
innlegging i kartbasen. 

Planregisteret oppdateres med plankart (pdf), signerte bestem-
melser og planbeskrivelse med vedtaksprotokoll. Dato for siste 
vedtak føres

Planmappen ryddes og oversendes arkivet for avslutting. 
Det skal være samme innhold i saksbehandlersystemet som i 
 mappen. 

Oppdatere «oversikt plansaker».

Saksbehandler/ 
Kart og opp-
måling - Plan-
register admin-
istreres i dag av 
Kart og Opp-
måling.   

Saksbehandler

Saksbehandler
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5. Megleropplysninger.

AKTIVITET AnSVArlIG HUSKElISTE

5.1 Merknad til utsendelse fra servicetorget

5.1.1

5.1.2

5.1.3

E-post fra servicetorget kommer til alle ved planseksjonen.

Den første som har anledning gjør oppslag i Gisline på gnr/bnr.
Sjekk at adresse er riktig.

Meld fra dersom:
• Tiltak iht vedtatte reguleringsplaner som berører eiendommen, 

ikke er gjennomført. Beskriv da hva som er forventet å skje. 
• Eiendommen inngår eller grenser til planområde for på-

gående reguleringsplanarbeid. Opplys om hvilket hovedformål 
det planlegges for og hvor langt planarbeidet er kommet i 
 prosessen (foreligger planforslag?)

Svaret skal inneholde hvilken eiendom som vurdert, med gnr/ 
bnr og adresse, og eventuelle merknader. Dersom det ikke er 
noe å kommentere, bekreftes dette med «Ingenting spesielt».
Svar sendes med kopi til alle. 
 

Alle

Saksbehandler

Saksbehandler
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Temaheftet «Forslag til interne planrutiner» er et bidrag til kommuner som  ønsker 

et hjelpemiddel til å forbedre sine interne rutiner i saksbehandlingen. Innholdet er 

ment å brukes etter behov og kan tilpasses til den enkelte  kommune.

 

Heftet har fem kapitler, henholdsvis med forslag til rutiner generelt, forslag til 

 rutiner i forbindelse med private reguleringsplaner, mindre reguleringsendring, 

klagebehandling og megleropplysninger.

ISBn: 978-82-92674-13-0

Borggt. 1, 0650 Oslo. Telefon: 22 04 81 40, nkf@kommunalteknikk.no, www.kommunalteknikk.no, www.nkfnett.no
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