
Tjenesteflyt: Bruk av bestemmelser

System

Mål / hensikt

Brukeroppgaver:
Forberede og utarbeide 
planinitiativ
Sende planinitiativ til kommune 
og be om oppstartsmøte
Kunngjøre og varsle igangsatt 
planarbeid
Motta innspill
Dialog med kommune om 
utarbeiding av planforslag
Sende planforslag til kommune 
for behandling

Oppslag i kommunens kartløsning 
med temadata og planregister

Skaffe grunnlagsdata for oppstart 
av planarbeid, varle berørte, ta 
imot innspill, utarbeide planforslag 
iht. regelverk

Behandle planforslag Bruke plandataForeslå / utarbeide planforslag

Fredrik ForslagsstillerIna og Ingolv Innbygger

Brukeroppgaver:
Lese kunngjøring eller varselbrev
Finne informasjon om 
utbyggingsprosjekter som berører 
dem.
Ta kontakt med forslagsstiller for 
informasjon om planforslag som 
berører dem.
Sende innspill til forslagsstiller

Hedda Høringspart

Brukeroppgaver:
Gi eventuelle høringsinnspill til 
forslagsstiller.

Brukeroppgaver:
Motta planinitiativ
Registrere dokumenter i 
sakssystem.
Undersøke med kommunale 
enheter om det er noen forhold 
som må/bør ivaretas eller avklares
Arrangere oppstartsmøte og skrive 
referat.
Ha dialog med forslagsstiller 
og/eller grunneier ved behov

Synne Plansaksbehandler

Komme med innspill til 
planforslag

Finne informasjon som berører 
deres eiendom eller interesser og 
gi eventuelle 
tilbakemeldinger/innspill om 
planforslag

Skaffe grunnlag for avgjørelse om 
planarbeidet kan igangsettes.

Bistå forslagsstiller med 
informasjon ved utarbeidelse av 
planforslaget

Dataflyt

To��

Brukerhistorier 
for kart og 
bestemmelser

Kunngjøring i avis og/eller varsel 
om planoppstart -> e- post eller via 
FtP

Epost eller annen manuell 
håndtering

Rykter / jungeltelegrafen Søker i kartdata, evt bestille 
tilrettelagte data

Mottar varsel om planoppstart og 
frist for innspill

Komme med inn innspill

Mottar planinitiativ

Dialog med kommune

Epost med pdf, SOSIfiler, word- 
filer og evt bilder for planinitiativ 
og (til slutt i fasen) planforslag til 
behandling

Infoland (for kjøp av tilrettelagt 
pakke med grunnlagsdata)

Som innbygger (interessent eller part i 
sak) vil jeg enkelt finne fram til 
planforslag som berører min 
eiendom, slik at jeg kan komme med 
mine innspill.

Som innbygger vil jeg se hvem jeg kan 
kontakte om jeg har spørsmål til 
planforslaget, slik at jeg kan få 
informasjon utover det jeg finner selv 
om jeg har behov for det.

Som innbygger vil jeg sende innspill til 
forslagsstiller, slik at mine behov blir 
hørt.

Som forslagsstiller vil jeg slå opp i 
planregister for å finne gjeldende 
planinformasjon, slik at jeg har et 
grunnlag for nytt planarbeid.

Som forslagsstiller trenger jeg 
kontaktinformasjon om hvor jeg 
enkelt kan skaffe grunnlagsdata, 
slik at jeg har den infoen jeg 
trenger for mitt planforslag.

Evt dialog/faglige råd til 
forslagsstiller

Direkte kontakt med 
forslagsstiller

Mottak av planinitiativ på e- post 
--> registreres i sakssystem

Oppstartsmøte med 
forslagsstiller. Referat.

Oppstartsmøte med kommune

Referat fra oppstartsmøte --> e- 
post

Undersøke med kommunale 
enheter

Som plansaksbehandler vil jeg, via 
sakssystemet, motta planforslag 
fra forslagsstiller. Planforslaget må 
oppfylle krav gitt i oppstartsmøtet 
og være iht. gjeldende standard 
for plankart og bestemmelser, slik 
at forslaget ikke må returneres 
som ufullstendig.

System

Mål / hensikt

Brukeroppgaver Brukeroppgaver:
Bearbeider planforslaget etter 
høringsuttalelser og 
tilbakemeldinger (etter avtale med 
kommunen).
Se status på behandling av 
planforslag.
Mottar varsel ved utlegging til 
offentlig ettersyn og når 
planforslaget vedtas.
Deltar i dialog med kommunen om 
planforslaget dersom kommunen 
ønsker dette.

Kommunens 
kartløsning/planregister

Hjelper kommunen å gjøre 
nødvendige justeringer og 
klargjøre planforslaget til vedtak.

Fredrik ForslagsstillerIna og Ingolv Innbygger

Brukeroppgaver:
Lese eventuelt varsel de har 
mottatt
Lese kunngjøring som berører dem
Sender eventuelle merknader til 
planforslaget, til kommunen.
Sende eventuell klage på vedtatt 
plan
Interessert innbygger kan følge 
med på planforslaget via 
kommunens postliste eller 
saksinformasjon via kartløsning

Hedda Høringspart

Brukeroppgaver:
Vurderer planforslag, og 
utarbeider høringsuttalelse og 
eventuell innsigelse til forslaget.
Deltar i drøfting av planforslaget 
og gir mer detaljert informasjon.
Deltar på eventuelt 
meklingsmøte

Brukeroppgaver:
Motta planforslag til behandling 
(komplett plan)
Gjennomgår planforslag og lager 
saksfremstilling til politisk behandling
Kunngjør offentlig ettersyn
Sende kopi av mottatte høringsuttalelser 
til forslagsstiller for videre dialog om 
eventuelle endringer i planforslaget
Utarbeider beslutningsgrunnlag for 
politisk behandling av planforslaget
Saksbehandler eventuelle klager

Synne Plansaksbehandler

Utarbeide uttalelse og gi eventuell 
innsigelse til at kommunen kan 
egengodkjenne planforslaget.

Få oversikt over planforslag som 
berører deres eiendom/interesser, 
og bruke mulighet for å gi innspill 
til eller klage på planforslagene.

Motta og behandle planforslaget 
for å til slutt kunne fremme saken 
for politisk behandling for å få 
planforslaget vedtatt.

Dataflyt

Nettside
Brev/epost/evt Altinn

Informasjon på nettside

Kart- og plandata

Sender inn uttalelser og 
innsigelser.

Mottak planforslag (epost eller 
FtP)

(Digitale) bestemmelser

Som innbygger vil jeg se planforslag 
og vedtatte planer som berører meg 
og/eller min eiendom, slik at jeg kan 
holde meg oppdatert på det som 
skjer.

Som innbygger vil jeg finne ut 
hvordan jeg kan klage på vedtatt 
plan, slik at mine behov og ønsker 
blir hørt.

Som innbygger vil jeg vite hvordan 
jeg kan komme med merknader ved 
offentlig ettersyn, slik at jeg får sagt 
mitt i saken før endelig plan vedtas.

Som forslagsstiller ønsker jeg å se 
høringsuttalelser og 
tilbakemeldinger på planforslaget, 
slik at jeg kan foreslå justinger for 
kommunen for å imøtekomme 
uttalelsene.

Som forslagsstiller vil jeg levere 
revidert planforslag til kommunen, 
for at kommunen skal kunne 
behandle saken videre.

Teknisk kontroll plankart (vha 
SOSI- kontroll, FtP)

E- post/Altinn

Kontroll planinnhold (manuell 
sjekk)

Bearbeide planforslag

Undersøke med kommunale 
enhete

Som plansaksbehandler ønsker jeg 
å motta digitale bestemmelser og 
gjøre disse tilgjengelige for innsyn 
og kunne vises med kobling til 
plankartet.

Som høringspart vil jeg ha tilgang 
til planforslag for å kunne gi 
høringsuttalelser og vurdere om 
det skal gis innsigelse.

Eventuelt regneark i dialogen 
kommune/forslagstiller

E- post

Som forslagsstiller vil jeg ha 
tilbakemelding på om min plan blir 
vedtatt eller ikke, slik at jeg er 
oppdatert på det som skjer.

Kunngjøring i avis og/eller varsel 
om planoppstart og frist for 
innspill

Innsending av evt. innspill --> e- 
post eller via FtP

Innsending av innspill til 
forslagsstiller

Kontroll vha SOSI/FtP

Alle dokumenter i saken om 
planforslaget registreres i 
sakssystem

Kartløsning

Saks- og arkivsystem

Nettsider

Kunngjøring til avis/nettside

Mottatte merknader/uttalelser 
journalføres og sendes i kopi til 
forslagsstiller

Telefon og oppmøte

Som plansaksbehandler ønsker jeg 
enkelt å kunne se hvilke 
bestemmelser som gjelder hvilke 
arealer i plankartet.

Som plansaksbehandler ønsker jeg 
å se om forslag til bestemmelser er 
basert på standardbestemmelser.

Som plansaksbehandler ønsker jeg 
å kunne finne/sammenligne med 
tilsvarende bestemmelser i 
nabolaget eller tilsvarende saker.

Besøk hos kommunen

Epost

Sende innspill og/eller klage til 
kommunen.

System

Mål / hensikt

Brukeroppgaver
Brukeroppgaver:

Se gjeldende bestemmelser 
og planer for eiendom som er 
av interesse

Kartløsning med plankart og 
bestemmelser

Få oversikt over gjeldende planer 
og bestemmelser som berører 
eiendommer som er av interesse.

Fredrik ForslagsstillerIna og Ingolv Innbygger Hedda Høringspart

Brukeroppgaver:
Sjekker ut bestemmelser ihht 
sitt ansvarsområde.

Brukeroppgaver:
Se hvilke bestemmelser som 
gjelder for feks. eiendom
Veilede publikum og forslagsstiller

Synne Plansaksbehandler

Få oversikt over gjeldende og 
foreslåtte planer som ligger 
under hennes ansvarsområde.

Få oversikt over planer og 
planforslag som berører deres 
eiendom eller andre steder av 
interesse.

Finne informasjon om eiendom / 
område hvor hun er 
saksbehandler.

Dataflyt

Nettside/kunngjøringer

Informasjon på nettside Oppslag i kartløsning med 
plandata og bestemmelser

(Digitale) bestemmelser

Som innbygger vil jeg se 
planforslag og vedtatte planer 
som berører meg og/eller min 
eiendom, slik at jeg kan holde meg 
oppdatert på det som skjer.

Som forslagsstiller ønsker jeg å se 
hvilke planer og bestemmelser som 
er relevante for min jobb, slik at jeg 
har den informasjonen jeg trenger 
for jobbe med mine oppdrag.

Oppslag i kartløsning med 
plandata og bestemmelser

Kartløsning med plankart og 
bestemmelser

Se sak i sakssystem

Oppslag i kartløsning med 
plandata og bestemmelser

Som plansaksbehandler vil jeg 
finne informasjon om 
eiendommer og områder jeg 
jobber med, slik at jeg har et 
godt grunnlag for å veilede 
forslagsstiller og publikum i de 
sakene jeg jobber med.

Som høringspart ønsker jeg 
enkelt å kunne se hvilke 
bestemmelser som gjelder hvilke 
arealer i plankartet.

Saks- og arkivsystem

Nettsider/kunngjøringer

Søk adresse i kartløsning

Kartløsning med plankart og 
bestemmelser

Som forslagsstiller ønsker jeg å se 
status på saksbehandlingen, slik at 
jeg vet hvordan det ligger an med 
mitt planforslag.

(Digitale) bestemmelser

Kartløsning med plankart og 
bestemmelser

Som høringspart vil jeg se hvilke 
reguleringer og bestemmelser 
som gjelder for områder hvor jeg 
har arbeidsoppgaver og trenger 
informasjon om planer og 
bestemmelser som 
grunnlagsmateriale.

Informasjon 
nettside/kunngjøringsside

Tidlig
løsningsbeskrivelse

Gaute Byggesaksbehandler

Brukeroppgaver:
Erfarne bygesaksbehandlere bistår 
plansaksbehandler med å vurdere 
om forslag til bestemmelser er 
gode og praktisk anvendbare i 
senere byggesaker

Gaute Byggesaksbehandler

Gir uttalelser/ anbefalinger vedr 
forslag til bestemmelser.
Bidra med lokalkunnskap hvis 
behov ved saksbehandling av 
planforslaget.

Får tilgang til forslag til 
bestemmelser

Epost

Sakssystem

Som byggesaksbehandler som 
skal uttale meg til forslag til 
bestemmelser, ønsker jeg enkelt å 
kunne se hvilke bestemmelser 
som gjelder hvilke arealer i 
plankartet. 

Brukeroppgaver:
Jobber med å behandle søknader 
om byggetillatelse. Tar 
utgangspunkt i vedtatte planer for 
å avklare hva som kan tillates i den 
enkelte byggesaken.

Gaute Byggesaksbehandler

Søk og oppslag i kart
Søke og finne planforslag som 
berører egen eller eiendom av 
interesse.

Søk på adresse
Søk på bruks- og 
gårdsnummer
Søk på planforslag

Kontaktinformasjon
Enkelt finne kontaktinformasjon 
for innspill

Kontaktpunkt for innspill til 
planforslag

Sendes digitalt via nettside

Kontroll/retur av planforslag
Ufullstendig planforslag bør 
stoppes i kontrollrutine (FtP) 
før Innsending til kommunen
Kontrollrutine bør stoppe 
planforslag før innsending til 
kommunen, dersom krav i 
oppstartsmøtet til 
dokumentasjon ikke er 
innfridd.
Planforslag tilrettelagt for 
innsending til kommunen bør 
være tilrettelagt for 
digital/automatisk behandling 
av innhold i 
plandokumentene

Som plansaksbehandler ønsker 
jeg at planforslaget skal følge 
nasjonalt og kommunalt 
veiledningsmateriell, slik at 
omarbeiding unngås.

Utarbeide planforslag
Enkelt finne kontaktinfo for 
anskaffelse av grunnlagsdata
Enkel tilgang til veilednings- 
materiell for planutarbeidelse 
både nasjonalt og lokalt
Få tips om foreslått nasjonal 
mal for planbestemmelser
Tilgang til eksempelsamling for 
bestemmelser
Enkelt å utarbeide 
bestemmelser med kartkobling 
ved utarbeidelse av 
planforslaget
Enkelt å ha dialog med 
kommunen under utarbeidelse 
av planforslaget

Finne informasjon om bestemmelser
Se hvilke bestemmelser som gjelder 
hvilke arealer i plankartet.
Kunne plukke ut alle bestemmelser 
som gjelder for et bestemt sted.
Kunne finne eksempler på 
bestemmelser ut fra bestemte 
kriterier.

Tidlig
løsningsbeskrivelse

Tidlig 
løsningsbeskrivelse

Søke informasjon
Finne informasjon om 
planforslag
Få og finne informasjon om 
vedtatt plan
Få svar på klage

Innspill og klage
Finne ut hvordan gi innspill 
på planforslag ved offentlig 
ettersyn.
Finne ut om jeg kan klage på 
nylig vedtatt plan.

Søke informasjon
Få oversikt over 
planprosessen
Se merknader og 
høringsuttalelser og gi 
eventuelle tilbakemeldinger 
til kommunen

Planforslag
Sende ferdig bearbeidet 
planforslag til kommunen
Se informasjon om hvor i 
saksbehandlingsprosessen 
planforslaget er nå
Se hvilke bestemmelser i 
planforslaget som gjelder 
hvor

Høringsuttalelser
Se hvilke bestemmelser i 
planforslaget som gjelder 
hvor.
Kommentere bestemmelser

Planforslag:
Se informasjon om hvor i 
saksbehandlingsprosessen 
planforslaget er nå
Se hvilke bestemmelser i 
planforlsaget som gjelder hvor.

Søke og finne informasjon
Finne informasjon om 
planforslag og vedtatte planer 
som berører sin eiendom 
eller steder av interesse.
Finne bestemmelser som 
gjelder for bestemt sted.
Se sammenheng mellom 
bestemmelser og arealer i 
plankartet

Søke og finne informasjon
Oppslag i kartløsning for å finne 
informasjon om planforslag 
eller gjeldende planer (plankart, 
bestemmelser og 
planbeskrivelse)
Finne bestemmelser som 
gjelder for bestemt sted.

Søke og finne informasjon
Oppslag i kartløsning for å 
finne informasjon om 
planforslag eller gjeldende 
planer (plankart, 
bestemmelser og 
planbeskrivelse)
Finne bestemmelser som 
gjelder for bestemt sted.

Søke og finne informasjon
Søk på eiendom og be om 
gjeldende bestemmelser 
(kun for relevante 
kartobjekter)
Oppslag for å finne 
gjeldende planinformasjon
Sjekke forhold til 
overordnet plan 
(kommuneplanens 
arealdel, KPA)
Finne bestemmelser som 
gjelder for bestemt sted.
Finne bestemmelser ut fra 
bestemte kriterier som er 
registrert

Søke og finne informasjon
Sjekke forhold til 
overordnet plan 
(kommuneplanens 
arealdel, KPA)
Finne bestemmelser som 
gjelder for bestemt sted.
Finne bestemmelser ut fra 
bestemte kriterier som er 
registrert (f.eks 
rekkefølgebestemmelser 
og dokumentasjonskrav)

Som høringspart vil jeg 
kommentere foreslåtte 
bestemmelser, slik at det blir 
lettere å se hvilke endringer som 
foreslås for enkeltbestemmelser 
og slik at disse blir tilgjengelige 
videre saksgangen for 
planforslaget.

Som plansaksbehandler vil jeg se 
høringspart sine kommentarer til 
bestemmelsene, slik at det blir 
enklere å holde rede på 
endringsforslag og lettere å foreta 
vurderinger i saksbehandlingen.

Ønske: kommentere 
bestemmelser i system

Nor���t ���en 
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Som forslagsstiller vil jeg ha tilgang 
til kommunens eksempelsamling 
for bestemmelser, for å forenkle 
utarbeidelse av planforslaget Som innbygger vil jeg varsles om 

resultatet av klage og eventuelt 
endelig vedtatt plan, slik at jeg vet 
hva jeg kan forberede meg på.

Få svar fra kommunen på klage + 
få varsel om endelig vedtatt plan.

Kartløsning

Foreslå / utarbeide planforslag
Fokus her er når det skal lages nye planforslag, ikke hva 
som finnes i dag. Informasjon i planforslaget skapes 
underveis.

Bakgrunn Innbygger kan være part, som blir 
varslet i plansak, eller andre 
interessenter som ønsker 
informasjon om planforslag.

Forslagsstiller har blitt kontaktet 
av grunneier for å lage et 
planforslag for utbygging på deres 
eiendom.

Høringspart har mottatt varsel om 
planoppstart, og vil sende inn 
eventuelle innspill til 
forslagsstiller.

Plansaksbehandler mottar 
planinitiativ fra forslagsstiller og 
skal bidra til å avgjøre om 
planarbeidet kan igangsettes. 
Plansaksbehandler har dialog 
med forslagsstiller rundt 
planforslaget som utarbeides, 
dersom det er ønskelig.

Byggesaksbehandler kommer 
først inn senere i prosessen.

Brukeroppgaver

Behandle planforslag
Dokumentasjon er offentlig når forslagsstiller har sendt inn planforslag til 
kommunen. Planforslaget er nå blitt mer konkret og sier noe om hva som 
foreslås.

Bakgrunn
Vanligvis er det dialog mellom 
kommune og forslagsstiller i perioden 
etter at planforslaget er innsendt, og 
fram til endelig plan vedtas. Etter 
offentlig ettersyn bidrar forslagsstiller 
med forslag til vurdering av 
merknader/høringsuttaleser og 
eventuelle forslag til endringer av 
planforslag.

Brukerhistorier 
for kart og 
bestemmelser

Bruke plandata
Fokus i denne fasen er generelle oppslag for å finne ut hva som gjelder av regler for 
utbygging og bruk av arealer i kommunen og se om noen nye forslag er på gang.

Bakgrunn
Forslagsstiller ønsker å se vedtatt 
regulering for arealer aktuelle for 
sine utbyggingsinteresser og se 
hvor det er nye planforslag på 
gang.

Byggesaksbehandler slår opp i 
vedtatte planer for å finne hva 
kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner gir av føringer 
for byggesaker han skal behandle.

Brukerhistorier 
for kart og 
bestemmelser

Finne informasjon om gjeldende 
planer og avklare hva som er 
tillatt i den enkelte byggesak.

Som byggesaksbehandler vil 
jeg finne informasjon om 
eiendommer og områder jeg 
jobber med, slik at jeg har et 
godt grunnlag for å veilede 
søker og publikum i de sakene 
jeg jobber med.

To��
To��

Forkortelser:
FtP = forkortelse for "Fellestjenester- Plan"

Sende varselbrev / motta innspill

Innsending av planforslag til 
behandling i kommunen

Som høringspart ønsker jeg å se 
foreslått planområde sammenstilt 
med egne fagdata/temadata for å 
utarbeide høringsinnspill etter 
varsel om planoppstart.

Gi høringsinnspill ved 
planoppstart

Enkelt sammenstille foreslått 
planområde med egne 
fagdata

Kontroll og evt. retur av 
planforslag hvis dette ikke er iht. 
gjeldende krav --> e- post

Innbygger kan være part, som blir 
varslet ved offentlig ettersyn i et 
planforslag, eller kan være interessert 
innbygger som ønsker informasjon om 
planforslag som er sendt inn til 
behandling. Part og interesserte som 
har gitt merknad, blir varslet når 
planforslaget er vedtatt.

Høringspart blir varslet om offentlig 
ettersyn av planforslag og må vurdere 
om de skal gi uttalelse til planforslaget 
og om det i så fall skal gis innsigelse.

Plansaksbehandler mottar planforslag, 
saksbehandler disse og lager 
beslutningsgrunnlag for avgjørelse om 
offentlig ettersyn. Merknader og 
uttalelser etter offentlig ettersyn 
gjennomgås og beslutningsgrunnlag til 
planutvalg/kommunestyre utarbeides.

Byggesaksbehandler bidrar med 
lokalkunnskap hvis det trengs i 
saksbehandling av planforslaget.
Erfarne byggesaksbehandlere bidrar 
med sjekk av forslag til 
bestemmelser.

Som forslagsstiller ønsker jeg å ha 
dialog om bestemmelsene, slik at 
det blir enklere å se endringer og 
uenigheter for enkeltbestemmelser.

Innbygger ønsker å vite om 
gjeldende regulering av egen 
eiendom og om det er noe 
nytt på gang på steder av 
interesse.

Høringspart sjekker vedtatt plan 
eller planforslag hvis 
arbeidsoppgavene krever slik 
grunnlagsinformasjon.

Plansaksbehandler slår opp på 
vedtatte planer og planforslag 
hvis arbeidsoppgavene krever slik 
grunnlagsinformasjon (f.eks svare 
på spørsmål fra publikum)

Som innbygger ønsker jeg enkelt å 
kunne se hvilke bestemmelser 
som gjelder hvilke arealer i 
plankartet.

Som forslagsstiller ønsker jeg enkelt 
å kunne se hvilke bestemmelser som 
gjelder hvilke arealer i plankartet. Som plansaksbehandler ønsker 

jeg enkelt å kunne se hvilke 
bestemmelser som gjelder 
hvilke arealer i plankartet.

Oppslag i kartløsning med 
plandata og bestemmelser

Kartløsning med plankart og 
bestemmelser

Som byggesaksbehandler 
ønsker jeg enkelt å kunne se 
hvilke bestemmelser som 
gjelder hvilke arealer i 
plankartet.

Brukeroppgaver:
Se vedtatte planer som 
berører deres eiendom
Se nærmere på 
planforslag av interesse

Tjenesteflyten tar utgangspunkt i brukerreisene, og dekker alle oppgaver og 
behov fordelt på de tre fasene i en planprosess. 

Målet med tjenesteflyten var å komme nærmere et grunnlag for å lage skisser 
til nye løsninger for digitale bestemmelser. 

Fokus i tjenesteflyten var å definere brukeroppgaver og tidlige mulige 
brukerhistorier og løsningsbeskrivelser. Der brukerreisene er AsIs, er 
tjenesteflyten mer brukt til å tenke muligheter og ToBe. 

Smertepunkter fra VPC ble aktivt brukt inn i tjenesteflyten hvor vi så på hvilke 
behov og brukeroppgaver vi kunne finne (og burde finne) løsninger på. 

Om tjenesteflyten


