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Pågående arbeid

• Digitale planprosesser

• (Nabo)varsling av plansak

• Formidlingspakke

• Gevinster - videre arbeid

• Formidlingsprosjekt

• Omdømmeanalyse

• Oppdatering/nye - veiledere



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Kart- og eiendomsinformasjon 

– hva har vi fått til

• Elektronisk tinglysning

• Nasjonal digital og detaljert høydemodell

• Nasjonal geodatastrategi

• Felles geografisk infrastruktur på 

geonorge.no



Nasjonal geodatastrategi

handlingsplanen

• KMD har et overordnet ansvar for 5 og 28

• Tiltak 5 – Heve kvaliteten på plandata og gi tilgang til planregister 

Gjennomføring: 

Tiltakene vil bygge videre på allerede etablerte prosjekter og pågående arbeid, som 

blant annet "Digitale planprosesser". Dette løper ut 2019, og departementet vil ha 

fullført tiltakene som sorterer under prosjektet innen fristen. Eventuell oppfølging av 

enkeltområder avhenger av budsjettbehandling for 2020 budsjettet. 
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TILTAK 5: 
HEVE KVALITETEN PÅ PLANDATA OG GI TILGANG TIL PLANREGISTER

Gode plandata er avgjørende for raskere og enklere saksbehandling, 
forvaltning og en mer pålitelig datatilgang for offentlige virksomheter,
innbyggere og næringsliv. 

• Sikre mer fullstendighet i kommunale planregistre gjennom 
ytterligere digitalisering av planinformasjon, sikre entydig tolkning av planer for videre bruk.

• Vurdere hvordan planregistermodellen fungerer og brukes i dag,  og se sammenhengen 
mellom elementene i en plansak.

• Etablere gode standardiserte rutiner/arbeidsprosesser som kommunene kan bruke til eget 
kvalitetsarbeid. (ePlansak)

• Sørge for entydig og enhetlig spesifikasjonen av planstandarden 
• Utrede og etablere nødvendige fellesløsninger for god integrasjon av plandata i aktuelle 

arbeidsprosesser, som f.eks. fellestjenester Plan, første steg: digital nabovarsel av plansak.
• Samhandling og tilgjengeliggjøring av plandata

Gjennomføring: 2018 -
Ansvarlig: KMD
Medvirkende: KS, kommuner, Kartverket, FM, eksterne
Delmål: 1.1, 1.2, 2.2, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2



TILTAK 28: 
UTREDE SAMARBEIDSMODELLER OG FINANSIERINGSMODELLER 
FOR NASJONAL GEOGRAFISK INFRATRUKTUR

Det er nødvendig at den nasjonale geografiske infrastrukturen er sikret 
vedvarende og robust finansiering. 

• Klargjøre forutsetningene for å sikre en best mulig felles geografisk 
infrastruktur hvor det legges vekt både på det offentliges, 
næringslivets og andre brukeres behov. 

• Sette i gang et arbeid for å vurdere dagens finansieringsordninger, 
utfordringer ved dem og konsekvenser av en eventuell omlegging. 

• Vurdere mulige samarbeidsmodeller som kan sikre enda bredere 
finansieringsgrunnlag og godt forankrede forpliktelser om 
videreutvikling av den geografiske infrastrukturen. 

Gjennomføring: 2018-2020 
Ansvarlig: KMD
Medvirkende: Departmentene, KS, Geomatikkbransjen, 
IKT-Norge, Nasjonalt geodataråd, Samordningsgruppen 
for geografisk informasjon, eksterne konsulenter
Delmål: 1.1, 1.3, 1.6, 3.3
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PLAN – mye forskjellige…

• Byvekstavtaler

• Fjell og fritidsbebyggelse, revisjon av 

hytteveilederen

• Arealbruk og ressursutnytting i sjøen

• Miljø og klima i planleggingen

• Transformasjoner og fortetting



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkt

Plansatsingen 2015-2019

1. Bedre tilrettelagte digitale planregistre (inkl. regionale og 
statlige arealplaner) 

2. Modell for digital plandialog i den kommunale planleggingsfasen 

3. Modell for fremstilling av digitale romlige planer med tilhørende 
bestemmelser 

4. Grensesnitt for:
a. innsending og automatisk kvalitetssikring av private planforslag 

b. kommunal forvaltning av digitale romlige planer 

c. utveksling av data (Norge digitalt, eByggesak, eByggeSøknad)

5. Kvalitetsforbedring av grunnlagsdata som er nødvendig for 
digital plan- og byggesaksbehandling (DOK)

6. Nødvendig lov- og regelverksutvikling 

IKT-satsing på effektive planprosesser9
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Ill.: Kartverket

Digitale planprosesser

De fleste kommuner har nå et digitalt 
planregister. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Oversikt

Fagstandard SOSI Plan 5

NPAD (nasjonale produktspesifikasjoner) for

➢Planforslag (ikke vedtatt plan)
➢Reguleringsplan

➢Kommuneplan

➢Gjeldende plan (vedtatt konkret plan)
➢Reguleringsplan

➢Kommuneplan

➢Planregister (komplett planregister)

Metadata («bokdel»?)
Vektordata (kart 2D og 3D)
Digitale bestemmelser
Dokumenter

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

En komplett reguleringsplan (-forslag):
Plankart vektor 2D (GML)
Plankart vektor 3D elementer (GML)
Plankart vektor 3D terreng (GML)
Planbestemmelser (XML)
Plankart dokument(er) (PDF)
Planbestemmelsesdokument (PDF)
Planbeskrivelse (PDF)

Produktspesifikasjon for Planregister blir i 
prinsippet lik Fagstandarden for SOSI Plan 5
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Knytter sammen informasjon fra kart og dokumenter -

digitale planbestemmelser 
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Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Skisser for mulige måter å vise borgerne plandata 

på en bedre måte

kart 

tegnforklaring 

aktuell informasjon



Arkitektum lager systemarkitektur for DIBK

- Fellestjenester BYGG koblet til altinn
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Systemleverandører

Avanserte kommuner

dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-

fagomrader/fellestjenester-bygg

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/


Nabovarsling av reguleringsplaner skal inn 

• Nabovarsling/underretting om oppstart av reguleringsarbeid etter pbl § 12-8

• Senere planforslag etter pbl § 12-10 2. ledd?

• E-post og SMS varsling

• Testmiljø: fellesbygg.dibk.no
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https://fellesbygg.dibk.no/


Hvem skal få nabovarsel?

- alle som skal varsles mottar varsel via Altinn

• Velge fra matrikkel og bedriftsregister de som grenser til planen og videre utover (relevans)

• Radius fra senter av planområdet (problematisk pga. stor forskjell i størrelse på 

planområde)

• De som er innenfor en buffer - fra grense for planområdet. 

• Eventuelt andre som er registrert, idrettsanlegg, ….

• Systemet må kunne også kunne registrere ekstra mottakere av nabovarsel

Hvem kan dette være:

• Velforeninger

• Interesseorganisasjoner

• Osv..
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Skjema i altinn
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pdf versjon mulig



Testing…..
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Bokmål mal: Tekst uten kulepunkter

Bruk av statlig plan

Når det er
• Viktig med rask gjennomføring av planprosessene

• Større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er 

stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning

• Store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser

• Et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan

• Store konflikter mellom statlige myndigheter

Pågående statlige planprosesser
• Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss

• E39 Stord - Os

• Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle

• E39 Lyngdal Vest-Sandnes

• Evenes flystasjon

19Illustrasjon: JD/Nordic — Office of Architecture

Kilde: Statens vegvesen

Kilde: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni



Drømmescenariet for hvordan planregisteret kan brukes i 

fremtidens i byggesøknader

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6FjovooZgkI


