
FORSKRIFT OM BEHANDLING AV
PRIVATE FORSLAG TIL
DETALJREGULERINGSPLANER

ERFARINGER

Geoforums planseminar 24. sept 2019



Ringsaker har 34 745  innbygger

Planseksjonen 
– seksjon hos Rådmannen

8 ansatte 

11-22 planvedtak per år ( 2015-2018), hvorav:
8-14 vedtak av private planforslag 

3-7  vedtak av kommunale planer per år

9 -13 vedtak endringer/utfylling/forenkla prosess per år

+ «§3-2»-planer (samferdsel - SVV/Jernbane)

Bybebyggelse/bysentrum – Boliger – Fritidsboliger/«fjellet» –
Næring/forretning - Samferdsel



Da forskriften kom……



Oversikt (§§ og tema)

§ 1. Krav til planinitiativet

§ 2. Gjennomføring av oppstartsmøte

§ 3. Krav til referat fra oppstartsmøtet

§ 4. Foreleggelse for kommunestyret ved uenighet om 
vesentlige punkter

§ 5. Kunngjøring og varsling av planoppstart

§ 6. Krav til planforslag

§ 7. Fristen for behandling av forslag til detaljregulering

§ 8. Tilbakebetaling av gebyr



Planinitiativ



§ 1. Krav til planinitiativet
Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om 
oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for

a) formålet med planen

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

d) utbyggingsvolum og byggehøyder

e) funksjonell og miljømessig kvalitet

f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,

g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid

h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte

l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli ivaretatt.



Oppstartmøte



§ 2.Gjennomføring av oppstartsmøte

Oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum skal gjennomføres innen 
rimelig tid etter at kommunen har mottatt forespørsel om dette fra forslagsstilleren.

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Det skal blant annet tas stilling til

a) hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet

b) om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan det videre opplegget skal 
være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger

c) om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller 
forslagsstilleren skal utarbeide rapportene

d) om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven §
12-15

e) hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet

f) om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen

g) en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet

h) hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen

i) om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd.



Referat



§ 3. Krav til referat fra oppstartsmøtet

Kommunen skal utarbeide et referat fra oppstartsmøtet, som skal sendes til 
forslagsstilleren innen rimelig tid etter møtet.

Referatet skal inneholde: 

• opplysninger om de temaene som ble drøftet i møtet,

• avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, 

• vesentlige punkter det er uenighet om og

• punkter som gjenstår å avklare. 

• Det skal redegjøres for vurderingen av punktene i § 2 andre ledd bokstav a til i, 

• kommunens vurdering av om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven 
§ 12-3 fjerde ledd er oppfylt og 

• om det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum.



Foreleggelse ved uenighet



§ 4.Foreleggelse for kommunestyret 
ved uenighet om vesentlige punkter

Dersom det i oppstartsmøtet er uenighet om vesentlige punkter i 
det videre planarbeidet eller om planinitiativet skal stoppes, kan 
forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret eller et 
politisk utvalg som kommunestyret har delegert oppgaven til, til 
vurdering eller avgjørelse, jf. § 12-8 første og andre ledd. Vedtaket 
fra behandlingen vedlegges referatet fra oppstartsmøtet.

Kommunen skal sørge for at foreleggelse etter første ledd skjer 
innen rimelig tid etter at kravet er fremsatt.



Varsling av oppstart



§ 5.   Kunngjøring og varsling 
av planoppstart

Varselet om at planarbeidet starter opp etter plan- og 
bygningsloven § 12-8 første ledd, skal ha vedlagt 
planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet eller 
opplyse om hvor det er tilgjengelig.

Kunngjøringen om at planarbeidet starter etter § 12-8 
tredje ledd skal gi opplysninger om hvor planinitiativet 
og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn.



Krav til planforslag



§ 6.Krav til planforslag

Et planforslag skal tilfredsstille kravene til en reguleringsplan i 
plan- og bygningsloven § 12-1 og bestemmelsene i forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt 
planregister (kart- og planforskriften) §§ 9 og 10. Kommunen kan 
presisere ytterligere krav til fremstilling og innhold. Kravene skal i 
så fall fremgå av en nærmere spesifikasjon fra kommunen for 
utarbeiding og behandling av reguleringsplaner. Slike krav skal 
forslagsstiller gjøres kjent med senest i oppstartmøtet.

Kommunen skal ikke pålegge forslagsstiller mer utredning og 
dokumentasjon enn nødvendig for å fatte et forsvarlig planvedtak.



Tidsfrister



§ 7. Fristen for behandling av forslag til 
detaljregulering

Fristen i plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum (12 uker) 
begynner å løpe når forslaget har kommet inn til kommunen. 
Dette gjelder også dersom det er avtalt en særskilt frist med 
forslagsstilleren. Fristen avbrytes når kommunen har fattet 
beslutning om offentlig ettersyn.

Oppfyller ikke forslaget kravene i § 6 første ledd, stopper fristen å 
løpe fra det tidspunktet kommunen gir forslagsstilleren melding 
om manglene i forslaget. Fristen begynner å løpe igjen når den 
etterspurte informasjonen kommer inn til kommunen



Tidsfrister

Undres hvordan det 
egentlig er ment å 
praktiseres?



Noen refleksjoner



Refleksjoner
Kompetanse – kompetanse – kompetanse

Praksis - Vet lite om hvordan andre kommuner gjør dette - Positive tilbakemeldinger 
på egen praksis - (undres hva nabokommuner hører om Ringsaker?)

Forskriftens fokus
Framstår kommunens rolle som nokså passiv i forskriften ? 
- mest fokus på saksbehandlingstid og håndtering av uenighet? 

Sterk drivkraft for positiv innstilling
«Framoverlent og positiv» betyr at vi i de fleste tilfeller at RK aktivt holder kontakten 
med forslagsstillere i forhold til skissert framdrift fra oppstartmøte. 

• Tett dialog – grad av administrativ påvirkning i forhold til forslagsstillers frie vilje

• Bruker egentlig ikke retten til å fremme alternative planforslag. De aller fleste 
planforslag blir bedre etter «noen runder med kommunen»

Tilstreber god dialog som fører fram til forslag som kan anbefales (evt med 
merknader om ting som bør vurderes justert før sluttbehandling). 

Bruker ikke «alternativt planforslag» - Det oppleves gjerne som valg av 
«konfliktlinje».  Prøver heller å bidra til forståelse og/eller å finne løsninger. 


