
Foreslå plan / utarbeide planforslag

Kommune
Politikere

Behandle planforslag

Kommune

Bruke plandata

Dataflyt

System

Informasjon tilgjengelig på 
internett/i kommunen. 
Kommunen veileder.

Kartløsning/planregister
(iht. kart- og planforskrift)

Mottar og vurderer innspill. 
Utarbeider planforslag, som 
sendes kommunen

Mottar 
planforslag, 
registreres i 
sakssystem

sakssystem, 
postjournal

informasjon 
om status 
og evt 
kopier av 
offentlige 
dokument 
distribueres

Kunngjøring, varsling av 
berørte, oppdatering 
kartløsning/planregister 
med vedtatt plan

Kommunen legger vedtatt plan i 
kommunens planregister 
(tilgjengelig for alle brukere).

kartløsning/ planregister, 
sakssystem, arkiv

Eventuell 
klagebehandling

Brukergruppe: 
Innbyggere

Ina og Ingolv Innbygger
Skal bygge på sin eiendom og bruker 
plandataene som er tilgjengelige. Bruker 
dataene om de får tilgang, til å se planer som 
berører deres eiendom, eller eiendom som er 
i deres interesse.

Behov, digitale bestemmelser:
Se hvilke bestemmelser som gjelder for sin 
eiendom eller annen eiendom av interesse.

Tar kontakt med kommunen for å 
få informasjon om status i 
området og evt nye ting

Grunneier og forslagsstiller innleder 
samarbeid for mulig utbygging på 
eiendom

Ryktet begynner å gå i nabolaget 
om at det skal skje noe her

Fredrik Forslagsstiller

Synne Saksbehandler

Arrangerer oppstartmøte. (Har undersøkt 
med kommunale enheter vedr 
planområdet). Referat fra oppstartmøtet 
utarbeides og sendes forslagsstiller.

§§

Kommunen informerer om 
gjeldende planstatus i området 
(men kjenner foreløpig ikke til nye 
planer for området)

Avgrenser planområdet og lager 
skisseutkast/ planinitiativ. Kontakter 
kommunen for oppstartmøte og 
sender inn planinitiativ.

Mottar eventuelle innspill 
fra berørte og 
høringsparter.

Mottar referat fra oppstartmøtet. 
Utarbeider kunngjøring og varsler 
berørte og høringsparter.

Berørte parter mottar varsel om 
planoppstart og frist for innspill. 
Innbygger leser kunngjøring i avis. 
De som har innspill sender dette 
til forslagsstiller

Forslagsstiller vurderer mottatte 
innspill, utarbeider planforslag og 
sender planforslaget til 
kommunen for behandling

Kommunen mottar planforslaget, sjekker 
planinnhold, starter saksbehandlingen, 
gjennomgår planforslaget og lager 
saksfremstilling til politisk behandling.

Politikerne behandler 
planforslaget og vedtar 
utlegging til offentlig ettersyn

Kommunen kunngjør offentlig ettersyn 
av planforslaget og varsler 
forslagsstiller, berørte og 
høringsparter

Berørte parter mottar varsel om 
offentlig ettersyn og frist for 
merknad. Innbygger leser 
kunngjøring i avis.

Berørte parter/innbyggere som har merknad 
til planforslaget etter å ha sett igjennom 
dokumentene (på internett eller hos 
kommunen), sender dette til kommunen.
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Kommunen kunngjør og 
varsler forslagsstiller, 
berørte og høringsparter 
om vedtatt plan.

Kommunen bearbeider 
planforslaget og 
fremmer saken for 
politisk behandling.

Kommunen mottar 
merknader og 
høringsuttalelser, har evt 
dialog med forslagsstiller

Forslagsstiller mottar kopi av 
merknader og høringsuttalelser 
og har evt dialogmøte med 
kommunen. Foretar evt endringer 
på vegne av kommunen

Sluttbehandler og vedtar 
planen.

Uttaler seg til 
evt klage

Kommunen saksbehandler evt klage. Etter 
Statsforvalterens vedtak endres evt plaanen iht vedtak, 
deretter kunngjøres/varsles endelig vedtatt plan.

Berørte parter/innbyggere varsles om 
vedtatt plan. Berørte parter varsles om 
klageadgang. Evt klage sendes kommunen.

Kommunen legger vedtatt plan i 
kommunens planregister 
(tilgjengelig for alle brukere).

Berørte part varsles om resultat 
av klage (og endelig vedtatt 
plan).

Forslagsstiller mottar varsel om 
endelig vedtatt plan.

Berørte parter/innbyggere ønsker 
informasjon om status i planbehandlingen 
og kontakter kommunen for å få informasjon

Innbyggere gjør evt oppslag i planregister for 
å finne informasjon om planforslag eller 
gjeldende planer (plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse), evt kontakter kommunen 
for supplerende informasjon om plan de er 
interessert i
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       Forklaring:

Paragraftegn: 
Der bestemmelser kan 
ha relevans

Paragraftegn, grå:
Det som gjelder fra før
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Planinitativ og referat 
fra oppstartmøte. 
Kommunen 
oppdaterer kartløsning 
med område for 
planoppstart

Kommunends 
sakssystem, 
kartløsning

Kunngjøring og 
varsling 
planoppstart

Kunngjøring i 
avis/nettside.
Varsel: 
brev/epost/FtP
+ brev/epost til 
kommunen

Mottar varsel om 
planoppstart.
Evt innspill 
utarbeides og 
sendes

Manuelt/egen 
tekstløsning/ 
epost/FtP

Forslagsstillers kartløsning, 
tekstbehandingssystem, 
mm. Innsending via 
epost/FtP

Saksutredning offentlig 
før møtet. Noen 
kommuner praktiserer 
åpne møter i planutvalg. 
Vedtak/protokoll for 
innsyn etter møtet.

Varsel til 
berørte, 
kunngjøring til 
avis/nettside, 
planområde i 
kartløsning

sakssystem, arkiv, 
møteprotokoller, 
innsynsløsning

brev, avis, 
nettside for 
kunngjøring, 
kartløsning

Forslagsstiller mottar 
varsel om utlegging til 
offentlig ettersyn

Merknad fra 
berørte utarbeides 
og sendes inn

Varsel om offentlig 
ettersyn mottas

Varsel om offentlig 
ettersyn mottas

Brev/epost/ 
evt Altinn

Brev/epost/ 
evt Altinn

Kommunen 
gir 
informasjon

telefon, 
oppmøte, 
evt oppslag 
via nettsider, 
epost

sakssystem, arkiv, 
møteprotokoller, 
innsynsløsning

åpne møter i 
kommunestyre

saks- 
utredning

sakssystem, 
arkiv

sakssystem, 
arkiv

journalføring, 
registrering i 
sakssystem, 
arkiv

sakssystem, arkiv, 
kartløsning/ 
planregister

Berørt part har 
klageadgang, evt 
klage sendes inn

Brev/epost/ 
evt Altinn

Varsel om 
resultat av 
klage

Brev/epost/ 
evt Altinn

sakssystem, arkiv, 
kartløsning/ 
planregister

Finne tilgjengelig informasjon 
om vedtatt plan/ planforslag

kartløsning/ planregister, 
nettsider, sakssystem, arkiv
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