
MINDRE REGULEINGSENDRINGER

ULIKE TILFELLER OG HVORDAN VI LØSER DETTE I 
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Prop. 149 L (2015–2016) fremmet av KMD 27.6.2016
Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Lovendring 28.4.2017
Lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

Kommunen kan i større grad enn tidligere anvende et planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres etter de 
enklere saksbehandlingsreglene. Lovendringen fører til at det er enklere å oppdatere reguleringsplaner og faktisk arealbruk gjenspeiles i 
plangrunnlaget. Dette i stedet for et større antall dispensasjoner

Begrepet «mindre endringer» erstattet av «endringer» der det fremgår at det er konsekvensen av endringene, og ikke først og fremst størrelsen 
på endringen i seg selv, som vil være utgangspunktet for om det kan være enklere saksbehandling. Departementet mener det også i større grad 
må gjøres en planfaglig og praktisk vurdering her, og at det legges vekt på konsekvensene for omgivelsene og behovet for en bredere 
medvirkning.

Konsekvenser:

- Økt antall mindre endringer (Endring etter forenklet prosess)
- Bredere medvirkning (varsling også av ‘andre berørte parter’), styrker bruk av plandialog for mindre endringer

Endret praksis i Ringsaker:

- Varsler ofte endringer etter ‘forenklet prosess’ på lik linje med detaljregulering, skulle det komme ‘innsigelse’ fra 
myndigheter som fører til full planprosess, trenger det ikke varsles oppstart på nytt.



PBL sin forskrift, kart og planforskriften

Denne henviser i stor grad til Nasjonal produktspesifikasjon for digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, Del 1 –Veileder for framstilling av 
arealplaner
1.9 Endring av reguleringsplan, mindre endring

Generell regel: Ved endring av plan skal de gjeldende tegnereglene etter pbl. 2008 alltid benyttes. Dette gjelder også ved 
mindre endring av plan, jf. § 12-14 annet ledd.

Ved endring av eldre plan (og innføring av nye objekttyper eller egenskaper), skal hele planen normalt oppgraderes og 
kodes i henhold til SOSI versjon 4.1 eller nyere. (her menes nok iht. PBL2008..) 

Unntak: Dersom det bare gjelder å flytte/justere eksisterende elementer i den eldre planen, slik som formålsgrenser, 
byggegrenser eller endre juridisk tekst som feltnavn og grad av utnytting, blir det ikke innført nye elementer i planen og 
man kan bruke de opprinnelige arealbrukskoder med tilhørende tegneregler. Forutsetningen for å kunne unnlate omkoding 
av hele planen er følgelig at endringene ikke krever at man innfører nye objekttyper og egenskaper i planen. 



Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4- Spesifikasjon for kommunalt 
planregister
4.7.6 Behandling og forvaltning av mindre endringer til reguleringsplan 

Alternativ 1: Endringen har vært behandlet og forvaltet som en faktisk endring/justering i gjeldende plan. Etter vedtak er 
vektordata (formålsgrenser, restriksjoner, juridiske linjer, punkt og tekst) justert og planbestemmelser omformulert. Dette 
er en løsning som er velegnet for digitale arealplandata. 
Alternativ 2: 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.

Kart- og planforskriften og datamodellen forutsetter at ME skal behandles og forvaltes etter alternativ 1 ovenfor 
dersom det er en digital arealplan (både etter nytt og eldre lovverk) som endres. 
Endringer av typer eller størrelse som ikke kan behandles som ME, må behandles som en ny arealplan, med eget 
planområde og full saksbehandling.

Plantype=31 ”Mindre vesentlig endring” etter eldre lovverk, som i pbl. 2008 og i SOSI 4.2 er ”omdøpt” til ”Mindre endring”, 
skal ikke benyttes for mindre endringer etter nytt lovverk, med mindre det er en arealplan etter eldre lovverk uten digitale 
arealplandata som endres, og skal heller ikke registreres med eget planområde i det digitale planregisteret, men som en 
Planbehandling knyttet til arealplanen som endres



Ulike endringer

- Mindre endring av bestemmelser, PBL 1985 og PBL2008

- Mindre endring av digital reguleringsplan (PBL 2008)

- Mindre endring av eldre digitalt plankart (PBL1985)

- Mindre endring av eldre analogt plankart (PBL1985)

- Endring av en eksisterende reguleringsplan



Mindre endring av bestemmelser (PBL 1985 og PBL 2008)

Ofte er det kun snakk om endring i reguleringsplanens bestemmelser.

Saksgang:
Det brukes sjeldent Plandialog, og det refereres ikke til noe eget planomriss for endringens 
lokalisering. Fra hjemmesiden linkes som regel direkte til journalpost i kommunens Sak/Arkiv 
system ved høring.

Føring av planregister:
De opprinnelige bestemmelsene blir liggende i planregisteret under kommunestyrevedtaket 
men kodes slik at de ikke er tilgjengelige på innsynsløsningene direkte.

De nye bestemmelsene påføres endringsdato og saksnummer og legges som ‘gjeldende 
bestemmelser’ i planregisteret. I tillegg opprettes en mindre endring som ‘hendelse’ på gjeldende 
planID i planregisteret. Endringen blir gitt en koordinat så godt det lar seg gjøre…



Mindre endring av digital reguleringsplan (PBL 2008) Eksempel Brumunddal sentrum

Saksgang:
Det etableres en ‘endringsplan’ for aktuelt område.
Endringsplanen legges inn i basen for ‘plan under arbeid’ (som geosynkroniseres).
Ved varsling/høring vises da kun aktuelt område for endringen i kartet

Føring av planregister:
Det opprettes en ‘ny’ plan i registerdelen med opprinnelig planID med – løpenummer (1-x).
Det registreres metadata som mindre endring, plannavn (endringsnavn) og status planforslag.

Etter vedtak sys ‘endringsplanen’ inn i planbasen uten egen planavgrensing og planID. Det 
registreres ‘hendelse’ mindre endring på opprinnelig planID. Der legges kun endringskartet og 
andre juridiske saksdokumenter. Bestemmelsene oppdateres evt. I den opprinnelige planen.

NB: Det opprinnelige plankartet som ble vedtatt av kommunestyret kodes slik at det ikke er 
synlig i innsynsløsninger, men ligger lagret  for historikken i planregisteret  på 
kommunestyrevedtak.
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Mindre endring av eldre digitalt plankart (PBL 1985)

Praktiseres tre ulike løsninger

Endre etter PBL 1985:

Endre plankart og bestemmelser i opprinnelig form
Fordel: Mindre/enklere jobb
Ulempe: Blir et ‘lengre liv’ med PBL 1985…

Endre etter PBL 2008:

Endre både plankart og bestemmelser fra PBL 1985 til PBL 2008.
Fordel: Gir mer homogent planregister på sikt.
Ulempe: Mer jobb?

Kombinasjon:

Endre en del av plankartet fra PBL 1985 til PBL 2008. Denne delen får egen PlanID og egne 
bestemmelser. Endringen blir også registrert på den opprinnelige planen
Fordel: Raskt, enkelt og en oversiktlig saksgang.
Ulempe: Blir mye ‘frimerker’ og mer rotet planregister.

Ikke greit på 
digital plan
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Mindre endring av eldre digitalt plankart (PBL 1985)

Det kan fort gå galt…

?





Slik ble 
bestemmelsene..

Slik ble plankartet

Her har kommunen 
antagelig brutt sitt eget 
delegasjonsreglement 
samt lov og forskrift….



Mindre endring av eldre analogt plankart (PBL 1985)

Praktiseres flere ulike løsninger

Felles for PBL 1985 eller PBL 2008:

Digitalisere hele eller deler av planen.

https://kommunekart.com/klient/hedmarkenkart/hedmarkenkart?urlid=84aba40540724b48a0d1a1ec354a3fd2


Endring av eksisterende reguleringsplan

Ofte er endringer så omfattende at planen må gjennomgå en full planbehandling.
I disse tilfellene opprettes ny PlanID, gjerne med samme plannavn som tidligere.
Ved vedtak registreres ‘opphevet av’ ny plan og ‘opphever’ gammel plan.

Endring av deler av en plan

Endring på lik linje med ‘ME’ men med full planbehandling. 

Erfaring: En del slike tilfeller med ønske om å ha felles bestemmelser med den opprinnelige 
planen. Eksempel

https://kommunekart.com/klient/hedmarkenkart/hedmarkenkart?urlid=17607bb73bfc4caf9c9c51b203d9093f

