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Hva er et digitalt planregister
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Plan-
registerbase

Planregister webservice

Dokumenter



Digitalt planregister, database med fullstendig og systematisert 
informasjon over vedtatte arealplaner mv.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister

§ 2.Definisjoner: kart og planforskriften 
Definisjon på digitalt planregister 
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Planregister webservice

Dokumenter
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§ 3.Datasikkerhet
Den som har ansvaret for driften av digitalt planregister, offentlig 
kartgrunnlag og planarkiv, skal påse at disse blir håndtert og oppbevart 
på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, herunder at det jevnlig tas 
sikkerhetskopier av databaser.

§ 4.Årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget
Kommunene skal levere årsversjon av spesifiserte datasett i 
planregisteret.

Digitalt Planregister (kart og planforskriften)
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§ 5-2  Høring og offentlig ettersyn (plandelen av plan og 

bygningsloven)
Loven sier nå uttrykkelig at planforslag også skal 
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Digitalt Planregister (plan og bygningsloven)
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Alle arealplaner

Mindre reguleringsendringer

Dispensasjoner

Relasjoner mellom planer

Midlertidig forbud mot tiltak

Midlertidig bygge-og anleggsområde

Planer tatt under behandling (planforslag)

Klager 

Innsigelser.

Hva inneholder et digitalt planregister?
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Litt om mer om digitalt planregister
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Hver plan registreres med en unik ID, navn, 
plantype osv…

Er planen i berøring med eller helt under et 
område for midlertidig forbud mot tiltak?



Litt om mer om digitalt planregister
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Ubehandlet klage
Benyttes dersom det foreligger klage med oppsettende virkning

Oppsettende betyr det samme som utsettende



Litt om mer om digitalt planregister
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Ubehandlet innsigelse

Benyttes dersom kommunen ikke har tatt hensyn til innsigelsen, 
mekling er gjennomført og planvedtak fattet, og planen er sendt til 
departementet for endelig avgjørelse

En arealplan med ubehandlet klage eller ubehandlet innsigelse skal 
ha planstatus (6) ”Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning”. 



Litt om mer om digitalt planregister
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Oppdatert plandokumentasjon

skal benyttes for å dokumentere at plandokumentasjon (f.eks. 
plankart) er oppdatert i henhold til endelig planvedtak. Egenskapen er 
nødvendig fordi det i mange tilfeller vil ta en del tid fra planvedtaket 
(for eksempel egengodkjenning av planen i kommunestyret) til 
plandokumentene er korrigert iht. vedtakets innhold, noe som er viktig 
å få frem for brukerne av planinformasjonen. 



Litt om mer om digitalt planregister, Planbehandling, Hendelse 
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Hver plan kan ha en eller flere planbehandlinger.

Det kan være ulike planbehandlinger, som f.eks «Endelig vedtatt», «Mottatt klage», 
«Besluttet offentlig ettersyn» osv… med vedtaksdato, saksnummer. Et eller flere 
dokumenter knyttes til den vedtatte planbehandlingen

En planbehandling skal også knyttes til en eller flere aktører, som har en rolle, f.eks. 
«Forslagsstiller», «Nabo» , «Tiltakshaver» 



Litt om mer om digitalt planregister, dispensasjoner
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Planen kan ha en eller flere dispensasjoner, med vedtaksdato, saksnummer og 
hva det dispenseres fra. Koordinat kan også legges inn.



Litt om mer om digitalt planregister, dispensasjoner
I kart- og planforskriften § 12 stilles følgende krav til digitalt planregister:
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En dispensasjon skal vises med 
georeferering når det er dispensert 
fra:

Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag

Arealformålene grønnstruktur, LNFR, bruk 
og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone

Sikrings-, støy- og faresoner, 
infrastruktursone, randsone rundt 
verneområder, båndleggingssone.



Eksempel: Trondheim kommune georefererer alle dispensasjoner.
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Litt om mer om digitalt planregister, relasjoner
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En arealplan kan ha forhold til andre planer. Dette registreres som 
relasjoner i planregisteret. Kun for vedtatte planer (Planstatus >= 3)

Lovlige relasjoner:
endrer / blir endret av

overstyrer / overstyres av

arver bestemmelser fra / overfører bestemmelser til

erstatter / blir erstattet av

erstatter delvis / blir delvis erstattet av



§ 14.Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag
Alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens planregister og 
det offentlige kartgrunnlaget

Skal være tilgjengelig for søk og innsyn via internett

Skal sørge for at data er tilgjengelig for nedlasting

Digitalt planregister (kart og planforskriften)
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§ 15.Forvaltning og vedlikehold
Kommunen skal ha system for forvaltning og vedlikehold av sitt 
planregister som sikrer at det blir løpende oppdatert. Opplysninger om 
nye vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. 
Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen 
kunngjøringen finner sted.

Planregister (kart og planforskriften)
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§ 15.Forvaltning og vedlikehold
Statens kartverk skal veilede kommunene om etablering av 
planregister og bistå kommunene med å kontrollere den tekniske 
kvaliteten til det offentlige kartgrunnlaget, digitale arealplaner og 
digitale planregistre.

Planregister (kart og planforskriften)
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Hvorfor ha et digitalt planregister
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Plan-
registerbase

Planregister webservice

Dokumenter



Hvorfor ha et planregister
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Ha en oversikt over alle planene i 
kommunen

Vedtatte, utgåtte, og erstattede 
arealplaner samt status for disse

Planregisteret bidrar til bedre 
rettssikkerhet for de som er 
berørt av vedtakene, gir 
forutsigbarhet for de som skal 
treffe vedtak.



Hvorfor ha et planregister
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Økonomisk gevinst

Et oppdatert planregister forenkler 
behandlingen av byggesaker.



Hvorfor ha et planregister
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Via planregisteret skal alle få samme 
informasjon 

Ansatte i kommunen

Private utbyggere og planleggere 

Utbyggingsfirma eller næringsdrivende planleggere

Innbyggerne



Krav og forventninger til kommunene
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Plan-
registerbase

Dokumenter



Krav og forventninger til kommunene
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Kart- og planforskriften

§ 12.Digitalt planregister  

Kommunen skal føre digital arealplan inn i planregisteret før 
planen sendes på høring

Legg minimum planomriss i planforslagsbasen

Vedtatte vektordata legges/klippes inn i forvaltningsbasen



Nasjonal produktspesifikasjon
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Planregister skal oppfylle kravene i Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 
(NPAD)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf) (Word) (1.7.2015)

Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf) (Word) (1.7.2015)

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 20.10.2017)

Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) 

Link til Nasjonal produktspesifikasjon DPL



Organisering av arbeidet med planregisteret
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Kommunen skal ha et system for føring og oppdatering av sitt 
planregister

Peke ut hvem som er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold 
(registerfører)

Hvem som skal rapportere til registerfører

Spesifisere rutiner som skal gjelde for føring av registeret og 
hvordan feilmeldinger fra publikum skal håndteres m.m.
Link til Veileder: Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister 



Organisering av arbeidet med planregisteret
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Opplæring og oppdatering av rutinene

Tilgjengeliggjøring av rutiner på Internett

Navning av dokumenter

Navning av saksdokumenter

Navning av vektorfiler
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Tverrfaglig samarbeid



Lovkravene med hensyn til endring av planer
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Lovkravene med hensyn til endring av planer
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Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD)

4.7.6 Behandling og forvaltning av mindre endringer til reguleringsplan 

”Mindre vesentlige endringer” etter eldre lovverk er avviklet som begrep i den nye plan- og 
bygningsloven

I den nye loven bruker man begrepet ”mindre endringer” 



Mindre endringer
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Endringen har vært behandlet og forvaltet med eget planområde 
ved at man definerer et planområde for endringen, i praksis som 
om den var ny plan. Dette har vært vanlig behandlingsmåte der 
kommunene har manglet digitale arealplandata 



PBL § 12-14 Reguleringsendring
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1. ledd, ordinær endring: 
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som 
for utarbeiding av ny plan. 

2. ledd, mindre endring: 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. 
Jf. for øvrig § 1-9

Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller 
private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte 
behandles som vanlig reguleringsendring.



Mindre endring
https://www.kartverket.no/globalassets/plan/veileder-planregister.pdf
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Mindre endringer kan f.eks. være flytting av formålsgrenser, justering av 
linjeføringer for infrastrukturanlegg. 

Mindre endringer omfatter ikke å legge til nye eller fjerne eksisterende 
arealformål eller hensynssoner. Derimot vil en justering av grensene mellom 
to formål kunne anses som en mindre endring. 

Som mindre endring kan man også justere f.eks. byggegrenser, frisiktsoner og 
lignende. 

Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som allerede er i planen, men 
ikke innføre nye elementer.



Mindre endring
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Den mindre endringen legges til som en planbehandling med 
tilhørende dokumenter. De nye planbestemmelsene blir de 
gjeldende bestemmelsene

Vektordata i forvaltningsbasen endres.



Dispensasjon
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Lovverket er uklart på overgangene dispensasjon - -> mindre 
reguleringsendring - -> reguleringsendring

Praksis for behandling av endringer av plan som mindre endring 
eller dispensasjon er til dels nokså liberal i kommunene



Eksempel på føring i ISY WinMap planregister
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Opprette ny plan fra planomriss

Legge til planhandling med tilhørende dokumenter og aktør(er)

Legge til en dispensasjon med georeferert punkt

Legge til en relasjon

Se at planen har kommet inn i registeret



Spørsmål?

Takk for meg


