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Kartverks formelle rolle
Kart- og planforskriften § 15

Kartverk skal veilede kommunene om etablering av planregister

Kartverket skal bistå kommunene med å kontrollere den tekniske 
kvaliteten til 
• det offentlige kartgrunnlaget 
• digitale arealplaner 
• digitale planregistre



Kartverkets veileder 

Målsetting

• Et verktøy for å etablere gode rutiner

• Forvalte arealplaner og tilhørende dokumentasjon på en 
gjennomtenkt måte over tid

• Skal gjøre det lettere å gjennomføre automatisert 
planbehandling –> raskere saksbehandling



Krav til planregister og planforvalting i lov og forskrift 



Plan- og bygningsloven § 2-2

«Kommunene skal ha et planregister som gir 
opplysninger om gjeldende arealplaner og andre 
bestemmelser som fastlegger hvordan arealer skal 
utnyttes.

Departementet kan gi forskrift om kommunalt 
planregister, herunder bruk av elektroniske 
planregister.»



Kart- og planforskriften

• Digitalt planregister – § 12

• Planregister med planoversikt § 13 

• Tilgang til informasjon i planregister og DOK - § 14

• Forvaltning og vedlikehold av digitalt planregister - § 15



Kart- og planforskriften

• Krav til innhold og fremstilling av arealplan

• Krav til innhold og funksjonalitet i planregister

• Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister (NPAD)

• NPAD del 1 spesifiserer fremstilling av plankartet

• NPAD del 2 og 3 spesifiserer innholdet i plankartet

• NPAD del 4 spesifiserer datamodellen (funksjonaliteten) for 
planregister

• Lenke til spesifikasjonene i NPAD

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/


Hva skal være i planregisteret?
• Endelig vedtatte arealplaner – statlige, regionale og kommunale planer

• Planer som er tatt under behandling

• Dokumentasjon for mindre endringer (endringer vedtatt av andre enn 
kommunestyret)

• Dispensasjoner

• Vedtatte midlertidige forbud

• Opplysninger om innsigelser til og klager på arealplaner

• Kan inneholde opplysning om utsatt iverksetting



Kart- og planforskriften § 14

• Tilgjengelig på internett

• Søke- og visingstjenester

• Ivareta rettighetene til de planen 
gjelder for

• Skal kunne sammenstilles med andre 
geodata



Kart- og planforskriften § 15

• Skal ha et system for forvaltning og vedlikehold av planregister => 
Rutiner

• Opplysningene skal føres inn i registeret snarest mulig (maksimalt åtte 
arbeidsdager fra vedtak og andre endringer til oppdatert register)

• Interkommunale samarbeid om felles planregister



Geodataloven og Norge digitalt

• Geodataloven § 6 (deling av 
geodata)

• Geodataforskriften § 2 (nevner 
arealbruk som en av fagområdene 
som geodataloven gjelder for)

• Obligatorisk datasett i Norge 
digitalt-samarbeidet – må følge 
spesifikasjoner som gjelder for ND



Andre standarder

• Felles standarder for elektronisk 
samhandling mellom fagsystemer, 
GIS, sak- og arkivsystemer

• Standard for synkronisering av 
geografisk informasjon mellom 
datasystemer



Organisering av arbeidet med planregisteret – etablere rutiner



God forvaltning – gode 
rutiner

• Beskrivelse av rutinene er viktig med hensyn på kommunens 
kvalitetsarbeid

• Rutinene skal si noe om hvem som gjør hva og til hvilken tid 

• Bør beskrive en kronologisk rekkefølge på hendelsene og si noe om 
tidsfrister 

• Årlig gjennomgang av rutinene 

• Kommunen bør utpeke en/flere registerførere, … men det er mange 
andre fagpersoner som er involvert

• Viktig at forvaltinga ikke er personavhengig



Før rutinene blir laget

• Forankre behovet for å sette av tid og 
ressurser hos administrasjonsledelse, fag-
og etatsledelse og politikere

• Sette av tid og ressurser

• Hvem skal eller bør være med på å utforme 
rutinene?



Nytteverdi av å beskrive 
rutinene

• Den enkelte medarbeider vet hva de skal gjøre - det er enklere 
og raskere saksbehandling

• Det er lik saksbehandling av like saker 

• Man har oversikt over hvor langt man har kommet i 
saksbehandlingen

• Det er enklere å planlegge ressursbruk og tidbruk

• Økonomisk gevinst for kommunen



Hvem bør 
være med på 

å lage 
rutinen?



Nødvendig med tverrfaglige 
arbeidsgrupper

• Involvere alle aktuelle fagfelt

• Sikre kontinuitet

• Ikke personavhengige

• Sett opp alle arbeidsoppgavene, gjerne detaljert

• Lage kronologisk oversikt og tidsfrister iht. lov og 
forskrift



Kartleggingsverktøy



Eksempler på kartlegging



Kartlegging av kommunens tekniske 
plattformer

• Planregister

• Sak-/arkivsystem, fagsystem (eks. VA, oppmåling)

• Kartverktøy – etablering/redigering/ innsynsløsning

• Forvaltningsdatabase(r) for vektordata

• Brannmurer – kan gi problemer ved kobling mellom nettbaserte 
systemer og verktøy

• Lagringssystem – servere og operativsystem



Kartlegging av kommunens 
tekniske plattformer

• Funksjonalitet

• Kan systemene «snakke sammen» - Geointegrasjon?

• Innebygd varsling før tidsfrister ved hendelser i 
planprosessen

• Lagring av mye brukte dokumenter og/eller maler 
eller mulighet for hyperlenke til disse



Gjør det skriftlig

• Dokumentér

• Grunngi

• Enkelt språk

• Ikke personavhengig

• Lett tilgjengelig



Hvor og hvordan lagre 
rutinene

• I sak-/arkivsystem?

• I kvalitetssikringssystem?

• Egen meny til 
rutiner/sjekklister i de mest 
brukte programmene

• I andre system? App!



Forvaltning, vedlikehold og drift av et planregister



Forvaltning, vedlikehold og drift av et 
planregister

• Bokdelen – dokumentene - arkiv

• Kartdelen – vektordata av arealplankartet - forvaltningsbaser



Forvaltning av 
vektordata - plan
• Planen blir laget

• Kontroll og godkjenning

• Registerføring

• Høring – offentlig ettersyn

• Saksbehandling

• Vedtak

• Arkivere



Kommunen må avklare

• Generelle avklaringer

• Hvilke rutiner skal vi ha for det som skal inn i 
planregisteret og når skal det inn

• Hvilke rutiner skal vi ha for det som skal ut fra 
planregisteret og når skal det ut 



Generelle avklaringer

• Navnsetting av filer
• Bestemmelser, beskrivelse, vedtak, tegnforklaring, plankart, vektorfil, 

illustrasjoner, 3D-filer

• Lagring av plan med tilhørende dokumentasjon i planregister

• Forvaltningsdatabaser – hvilke arkiv trenger vi

• Vertikalnivå i plan

• Hvordan håndtere dispensasjoner, (mindre) endringer, planforslag, utgåtte og 
opphevede planer

• Informasjon om plan i kommunen – hva skal ut

• Informasjon om plan på internett - hvordan



Når skal det inn i planregisteret?

Varsel om 
oppstart Høring Vedtak

Innsigelser

Klage

Endring

Dispensasjoner



Samhandling gjennom planprosessen

• Private planleggere og utbyggere
• Avtale mellom kommunen og privat planlegger om krav og forventninger gjennom 

planprosessen
• Leveransekrav

• Regionale fagetater
• Fylkesmannen er samordningsmyndighet, megler
• Høringsinstanser – har plikt til å veilede kommunen i plansaker
• Innsigelsesrett

• Berørte i plansaker
• Medvirkning (ikke nødvendigvis medbestemmelse) og varsling 
• Ekspropriasjon (husk: o_formål)

• Innbyggere
• «Plandialog» - mulighet til å gi innspill til planforslag og til å se plansituasjonen der man bor

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/


Hva skal ut fra 
registeret/baser
- bruken av plandata

• Informasjon om gjeldende planer til forslagsstillere

• FDV-leveranser (ev. Geosynkronisering)

• Norge digitalt

• Årsversjon

• Rapporter, bl.a. KOSTRA

• Automatisert behandling av byggesøknad



Forvaltning av plankartet og vektorfil



Forvaltningsdatabase(r)
• Datalag i forvaltningsdatabase, digitalt planregister

• Statlige planer (vedtatt av departementet)
• Regionale planer (egen spesifikasjon)
• Kommuneplan/kommunedelplan (spesifikasjon del 3.1)
• Reguleringsplaner (områderegulering/detaljregulering) (spesifikasjon del 3.2)

• Kan ta med også bebyggelsesplaner og reguleringsplaner etter eldre lover
• Planer under arbeid (spesifikasjon del 3.3 Reguleringsplanforslag)
• Planutkast
• Midlertidige forbud mot tiltak 
• Dispensasjoner 
• Planegenskapsdatabase (egenskaper 

og kodelister)
• Midlertidig bygge- og anleggsområde
• (Historiske data)

• Behov for vertikalnivå
Se flere detaljer i NPAD del 4, kap. 4.4.7 Kilde: Endre Leivestad, Bergen kommune



Kontroll av vektordata



Kontroll av plankart

• Sjekke at vektorfil og plankart har identisk informasjon – plankartet er fasit!

• Sjekke tittelfelt og tegnforklaring i henhold til kart- og planforskriften § 9:
• Plannavn, nasjonalarealplanid, tegnforklaring, nordpil, målestokktall, målestokklinjal
• koordinatnett, horisontalt og vertikalt geodetisk grunnlag, kartprojeksjon 
• dato og kilde for geodata brukt i basiskartet, forslagsstiller, hvem har utarbeidet og 

eventuelt revidert kartet, informasjon om planens behandling
• Tegnforklaring som skiller mellom juridisk informasjon og basisinformasjon
• Figur som viser sammenhengen mellom kartutsnitt hvis planen består av flere

• Plankartet skal orienteres med nord opp i kartet

• Vedtatt skrivemåte for stedsnavn i plankartet (Stedsnavnloven)

• Rutine = sjekkliste



Backup av gjeldende 
plan

• Før endring i vektordatabasen: Man tar 
backup av alle planer som berøres av 
en endring -> Utgaver av plankart 
lagres alltid til planregister

• Sikrer «før-situasjonen»

• Rutinen bør si noe om hvor backup
lagres



Noen tips

• Alle behøver ikke å finne opp kruttet på nytt – finn noen i andre kommuner 
som holder på med dette eller har rutiner som dere kan få tilgang til

• Kan etablere kommunesamarbeid for forvalting av planregister 

• Prioriter: Start med å lage rutiner som dere har størst behov for å få på plass

• Kartlegg mulighetene som ligger i programvare – saksflyt, maler, tid/frist-
håndtering/påminnelse/varsling 

• Alle behøver ikke å velge det dyreste alternativ– sjekk mulighetene for en 
rimelig variant av digitalt planregister hvis dere har få planer og liten 
aktivitet – kan bruke sak/arkivsystem, men vise innhold på tilrettelagt 
nettside

• Malene for behandling av reguleringsplaner fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet - https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-
bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-
planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

