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BAKGRUNN
• Krav til heldigitalt / elektronisk reguleringsplanarkiv

Plan og bygningsloven kapittel 2, § 2-2: (krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv)

Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre 

bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.

Plan og bygningsloven kapittel 5, § 5-2: (medvirkning i planprosessen)

Kommunen skal legge til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen.



BAKGRUNN

• Krav til heldigitalt / elektronisk reguleringsplanarkiv

Kart- og planforskriften kapittel 4, § 12:

Definerer minimumsinnholdet i digitalt planregister.

Kart- og planforskriften kapittel 4, § 14: 

Krav om at digitalt planregister skal være tilgjengelig på nett og at data må følge de til enhver tid 

gjeldende spesifikasjonene.

Kart- og planforskriften kapittel 4, § 15:

Krav om forvaltning og vedlikeholdsrutiner.

Kart- og planforskriften kapittel 3, § 9:

Krav til endelig vedtatt arealplan, plankartet, kodeverk og nasjonal arealplan-ID mv. 

Kart- og planforskriften kapittel 3, § 10: 

Egne krav til digital arealplan

KART- OG PLANFORSKRIFTEN
kapittel 4

«KOMMUNALT PLANREGISTER»



BAKGRUNN

DEL 1

• Spesifikasjon 
for plankart

DEL 2

• Spesifikasjon 
for tegneregler

Del 3

• Spesifikasjon 
for SOSI plan

Del 4

• Spesifikasjon 
for kommunalt 
planregister

• GisLine 
planregister 
er basert på 
denne 
modellen

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 

(NPAD)



BAKGRUNN

Del 4

• Spesifikasjon 
for 
kommunalt 
planregister

MODELL FOR DIGITALT PLANREGISTER



BAKGRUNN PLANSITUASJON LENVIK

• Uoversiktlig reguleringssituasjon

• Oversiktskart på papir

• Slitasje ved bruk. Originaler ble rotet vekk. 

• Flere versjoner av plankart, bestemmelser eller andre plandokumenter.

• Plandokumenter var vekselvis i papir VS elektronisk.

Det eksisterte ulik praksis for lagring (hierarki).

• Kun 1 person hadde fullstendig reguleringsoversikt (plansituasjon)

• Eventuelle digitalt eksisterende planer var ikke etter Norsk standard (SOSI)



ØNSKEDE GEVINSTER DIGITALISERING

• Tilgjengelighet 24/7 (for både den «vanlige borger» og profesjonelle aktører.

(Selvbetjeningsdisker slik som E-Torg etc.) Bedre førstelinjetjeneste (Kundetorg).

• Lik informasjon til alle

• Besparelser i form av veiledning

• Hvilken plan er eiendommen regulert gjennom og hva er eiendommen regulert til

• Oversendelser av kopier av vedtatt plankart og bestemmelser

• Besparelser i form av produksjon (info reguleringsstatus til meglere, profesjonelle aktører, 

mv)

• Kommuneplaner, områdeplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner i ett fagsystem

• Automatiske analyser

Hensikten er ikke å ha planene digitale, men å bruke dem for å kunne hente ut maksimale 

gevinster.



BEGREPER

• Digitalt planregister

• Digital versjon av det analoge planarkivet

• System som inneholder grunnleggende informasjon om planen

• Arealplan-ID, Ikrafttredelsesdato, type plan, klager, innsigelser, dispensasjoner

(Arealplan-ID er et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn på en arealplan)

• Skannede filer / produserte PDF filer av alle juridisk bindende dokumenter.

Kan også legge inn ikke- juridisk bindende dokumenter.

• FORDELER

• Lagrer sentral planinformasjon på en strukturert måte

• Tar vare på historikk rundt en plan (eksempelvis hvilken plan som erstatter en annen)



BEGREPER

• Digitale planbaser

• Sømløse baser (en for hvert vertikalnivå)

• Reguleringsplaner over grunnen

1931_rplano

• Reguleringsplaner på grunnen

1931_rplan

• Reguleringsplaner under grunnen

1931_rplanu

• Bebyggelsesplaner på grunnen

1931_bplan

• Kommuneplanens arealdel

1931_kplan_landdel

• Kommuneplanens kystdel (Kystsoneplan)

1931_kplan_kystdel



SOSI
SAMORDNET OPPLEGG FOR STEDFESTET INFORMASJON

• Den største nasjonale standarden for geografisk informasjon

• Sikrer at data vises likt på tvers av fagprogrammer/ internett etc.

• SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata (SOSI filer).



KOMPETANSE

• Lenvik kommune innså i 2006 at for å lykkes var det avgjørende med 

spesialkompetanse innenfor området.

• For stor oppgave å tillegge en arealplanlegger

• Undertegnede ble engasjert og deltok på kurs i programvaren og fagseminarer

• Prosjektmedarbeider med tilhørighet i plangruppen i Lenvik



PRODUKTLØSNINGER

• Mange løsninger på markedet.

• LK hadde ved prosjektstart GisLine programvare fra Norkart og

valgte etter overveining å kjøpe planregister- modulen tilhørende GisLine.

• GisLine planregister oppfyller alle krav spesifisert i lov og forskrift. 



PLANSTATUS 2006, LENVIK

1.1.2006
• 176 analoge 

gjeldende planer

• 60 digitale planer 
(ulike format)



OPPSLAGSVERKET 2006

• Analogt papirkart på vegg

• Ulike former for tydeliggjøring 

av plangrense/nøyaktighet

• Ingen rutiner for oppdatering

• Vanskelig å tyde

• Lite forståelig for andre enn 

«planfolket»

• Fysisk tilstedeværelse



OPPSTART KARTLEGGING 2006 DEL1

• Gjennomgang av alle vedtatte, gjeldende planer (start med nyest vedtatt plan og bakover i tid)

• Fortløpende håndtegning av plangrense på analogt manuskart.

• Liste over hvilke planer erstatter / blir erstattet av planer

Silsand, 

Lenvik



VURDERING –
HVA SKAL INN I PLANREGISTERET?

• Naturlig avgrensing av innhold til planregisteret

• Skanning av plankart og planbestemmelser 

(alle juridiske dokumenter)

• Eventuelt andre dokumenter/ rapporter etc.

OPPSTART KARTLEGGING 2006 DEL 2

• PGA ressurser valgte Lenvik kommune å fokusere på GJELDENDE planer

(heller fylle på historiske planer ettervert)



OPPSTART KARTLEGGING 2006 DEL 2

• Innskanning av plandokumenter og lagring i mappesystem på server

• Hver plan har sin elektroniske mappe der plandokumentene lagres

• Forenkler jobben når planene skal registreres inn i planregisteret

• Anledning til å rydde/systematisere det analoge planarkivet/ skape samsvar



DIGITALT PLANREGISTER



REGISTRERING AV PLANER I 
PLANREGISTERET

• Følgende informasjon legges inn

o Plannavn

o Plan ID (plannummer)

o Plantype

o Vertikalnivå (på/under bakke)

o Ikrafttredelsesdato

o Lovreferanse

o Vedtaksmyndighet



TILKNYTNING AV FILER/ 
DOKUMENTER

• Vedtaksdokumenter (bestemmelser/plankart etc)

• Andre dokumenter 

• Planbeskrivelse, ROS analyse, rapporter (eks. 

støysonekart),saksfremlegg, vedtak (saksprotokoll), SOSI filer

• Valgbart om filene skal ut på nett (ja/nei valg)



REGISTRERING AV HENDELSER

• Følgende registreringer kan tilknyttes 

koordinater

• Dispensasjoner

• Kommentarer 

• Klager

• Innsigelser

• Mindre endringer



EKSEMPEL PÅ OPPSLAG I 
PLANREGISTERET



SKJERMUTKLIPP PLANREGISTER

• Vi søker opp 

plan nr. 13

 Vi kan se at planen har 

flere dokumenter tilknyttet

 Vi kan se at 
planen har to 
endringer



«VIS I KART»

2 endringer

PID 13

(markert med  rød farge)



DISPENSASJONER I PLANREGISTERET

Dispensasjoner defineres som en planhendelse (hendelse i planens levetid).

Hendelsen skal knyttes til en konkret arealplan. Dispensasjonen registreres som planhendelse på arealplanen.

Dispensasjoner som skal georefereres:

Dispensasjoner fra:

forbudssonen langs sjø og vassdrag

arealformålet grønnstruktur

arealformålet landbruks-, natur- og fritidsformål, samt reindrift

arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

sikrings-, støy- og faresoner

infrastruktursoner

randsoner rundt verneområder

båndleggingssoner

Er det gitt dispensasjoner fra flere formål og soner i samme vedtak, 

skal hvert av formålene og sonene ha hver sin georeferanse.
Mer om dispensasjoner finner du i 

Kart- og planforskriften 
kapittel 4, § 12, 2.ledd, bokstav C.



DISPENSAJONER-
EKSEMPEL FRA PLANREGISTERET

Kort sammendrag

Type dispensasjon

Type tiltak Nedlasting Vis i kart



DIGITALT PLANREGISTER I DAGLIG BRUK

• Byggesaksbehandlere, arealplanleggere og andre ansatte finner alle 

plandokumenter og bruker dette som grunnlag for saksbehandling.

Internt er det flere dokumenter (eks. rapporter) tilgjengelig enn eksternt.

• Tilgjengelig eksternt. Ved eksempelvis privat omregulering av et område kan 

ekstern planlegger hente alle dokumenter om dagens plansituasjon.

• Kobling mot kart.



DIGITALE PLANBASER (SØMLØSE BASER)



PROSJEKTSTART;
HVILKE PLANER BØR DIGITALISERES?

• Alle planer som arealer styres etter (gjeldende planer)

• Planer som det ikke synes aktuelt å styre etter, bør oppheves

• Gjennomgang av alle gjeldende planer og lage oversikt over hvilke planer som 

erstattes eller overlappes av andre

• Deler av planer som er gjort uaktuelle gjennom at det er kommet en ny plan i deres 

sted, kan klippes vekk.



METODIKK

• Skape TRO kopi av den vedtatte planen (realiteten i planen må ikke endres)

• Skal kunne settes inn til erstatning for papirplaner

• Ikke satset på kvalitetshevende tiltak (retting av feil og mangler)

• Først og fremst PGA ressurser (endres plankartet, så må det kjøres planprosess)

• Oppretting av feil og mangler skjer når et faktisk behov foreligger

• Hele planen, med alle linjer og flater digitaliseres (tegnes på nytt).

Denne fremgangsmåten produserer planen i vektordata.

Skal man gjøre tilpasninger, peker loven ut hvordan man skal gå 
frem. Dette er en omfattende prosedyre.



UTFORDRINGER VED DIGITALISERING

• Det kan forekomme problemstillinger i enkelte planer der eksempelvis formål eller 

linjetyper ikke dekkes av SOSI standarden. 

• Kan dels komme av at ulovlige tema i sin tid ble tatt i bruk i planen, og dels av at SOSI 

standarden ikke er fullstendig.

• Da må det vurderes internt hva man skal gjøre i dette tilfellet og deretter følge samme 

praksis i resten av digitaliseringen



FORDELER 
MED 
VEKTORDATA

• Digitale data settes sammen 

slik at brukeren får et samlet

bilde av all gjeldende 

regulering på stedet. 

• Deler av planer som er 

erstattet av nyere planer vil 

være klippet vekk.  

• Når bruker kan presentere 

plandataene på ulike datasett, 

øker dette muligheten for 

planforståelse.



SAMLET REGULERINGSSTATUS



FORDELER MED VEKTORDATA

• Plandataene skilles fra grunnkartet

• Eldre plankart er produsert med grunnkartet fra vedtakstidspunktet.

• For mange er det viktigst å kunne se reguleringen i sammenheng med dagens situasjon.

• Bruker kan velge det bakteppet som passer best

Dagens grunnkart, ulike temakart, ortofoto, 3D modeller osv.



FORDELER MED VEKTORDATA

• Systematisk vedlikehold blir praktisk mulig

• En reguleringsplan «lever»

• Når plan skal gjennomføres dukker det ofte opp forhold som gjør at planen må tilpasses

• Dette skjer via mindre vesentlige reguleringsendringer eller dispensasjoner

• Slike «avvik» skaper ny rettstilstand – og for å sikre likhet for loven er det viktig at «bildet» 

av gjeldende regulering «følger med i svingene». 

• Ny plan vil ofte avløse deler av gammel plan. Klipp og lim- teknikken åpner for å klippe 

vekk uaktuelle data og fører til at nye og gamle data konnekteres hverandre.



PROSESS DIGITALISERING

• Innskanning analogt plankart

• Innpassing til rutenett og 

koordinatsystem

• Utfordring:

Gamle krøllete og ødelagte

plantegninger



PROSESS DIGITALISERING

• Kvalitetssikring mot virkeligheten

• Er tomtene utbygd i h.h.t. plan?

• Er eiendommene innmålt i h.h.t. plan?

• Er det bygd innenfor fareområder?

• Unik mulighet i forhold til tidligere med 

lysbord mv.

• Digitale data er mer nøyaktig enn analoge



PROSESS DIGITALISERING

• Alle plandata skal vektoriseres

(Strek for strek, flate for flate)

• Digitaliseringsprosess (begynner med de nyeste planene og bakover)

1- Yttergående plangrense

2- Formålsgrenser

3- Byggegrenser

4- Regulerte tomtegrenser

5- Senterlinje veg

6- Flatedanning

7- Tekster på plan mv

• Reguleringsendringer av nyere dato 



DIGITALE PLANBASER I DAGLIG BRUK

• Byggesaksbehandlere, arealplanleggere og andre ansatte finner gjeldende 

plansituasjon umiddelbart og bruker dette som grunnlag for saksbehandling.

• Tilgjengelig eksternt. Ved privat omregulering av et område kan ekstern planlegger 

bestille SOSI/DWG filer gjennom E-Torg løsning.

• Kobling mot planregisteret.



BYGGESAKSBEHANDLING
FØR I TIDEN…

• Eksempelvis byggesaksbehandlere brukte i saker mye tid på å sjekke 

DOK data (det offentlige kartgrunnlaget) i flere ulike kartklienter.

• Tok skjermbilder og limte inn i egen rapport (tidkrevende)

 Radon

 Løsmasser

 Flomsoner

 Skredfaresoner

 Snø og steinskred- aktsomhetsområder

 Kulturminner

 Reindrift

 Planstatus (sjekk av egne data)

 Og mange flere…
Sammenfattet til slutt resultatene og 

vurderingene i utfyllende rapport.



NYTTEVEKSLER PÅ DIGITALE DATA-
TILTAKSANALYSE

Eksempelområde

Nettbaserte analyser som kjøres på oppdaterte DOK 

data i kombinasjon med egne data



TILTAKSANALYSE

2

3

1



Link til planregisteret





DAGENS 
STATUS

• All data fra de sømløse baser 

og planregisteret er 

tilgjengelig på 

www.kommunekart.com

• Ikke avhengig av 

installert programvare

http://www.kommunekart.com/


DAGENS STATUS LENVIK KOMMUNE

• 227 gjeldende planer. 

Alle er vektoriserte i sømløse baser og plandokumentene ligger i planregisteret.

• Vi har oppnådd mange av gevinstene vi satt som mål i starten av prosjektet.

• Planregisteret og de sømløse basene oppdateres kontinuerlig utifra endring

• Pågående planer- underveis i planprosessen er aktuelle dokumenter tilgjengelig i planregisteret

• Planer som oppheves får status «OPPHEVET/ERSTATTET». Historisk verdi.

• Dispensasjoner fra plan/lov og forskrift registreres fortløpende



SENJA 2020

• Målsetning: Alle gjeldende planer i Berg, Torsken og Tranøy skal inn i samme digitale 

system som i dagens Lenvik kommune.

• Undertegnede ble prosjektkoordinator og startet kartlegging av plansituasjon, våren 2018

• Sommer og høst 2018 gikk til innskanning av plandokumenter og vektorisering av planer

• Høsten 2019 starter registrering av planer i planregisteret

Berg

• 25

Torsken

• 27

Tranøy

• 40
Totalt antall gjeldende, 

digitaliserte planer:



OPPFORDRING TIL SLUTT

• Digitale systemer er lite/(ingenting?) verdt dersom de ikke er ajourført.

Brukerne må kunne stole på data de finner.

• Det må tydeliggjøres hvem som har ansvar for oppdatering av de ulike systemer.

• Å holde digitalt planregister ajourført har relativt lav teknisk terskel.

• Å holde digitale planbaser ajour og oppdatert i hht. enhver tid gjeldende standard er vesentlig 

mer ressurskrevende og har en høy teknisk terskel.

• Dersom man har eksempelvis kartløsning som skal vise plandata, så er det også viktig å 

ha lokal kompetanse på de tekniske systemer. Systemene fungerer sjeldent feilfritt.

Dyrt å kjøpe konsulenttjenester.  Kompetansen kommer til nytte på flere områder. 


