
Reguleringsplankonferansen 2018
Aktuelt fra fylkeskommunen



GIS - Kart

• Vedtatte reguleringsplaner: 
• Gjennom plansatsningen har alle 

kommunene i Troms i løpet av 2017 fått 
digitale reguleringsplandatabaser 

• Savner fremdeles vedtatte 
kommuneplaner
• Send til kartverket!



GIS - Kart

• For få av kommunene har 
på plass digitale 
planregistre –
• KPF § 12 – digitalt 

planregister
• KFP § 13 – kommunalt 

planregister med 
planoversikt

• DOK – det offentlige 
kartgrunnlaget

• www.kartverket.no – www.geonorge.no

http://www.kartverket.no/
http://www.geonorge.no/




Høringsbase – Tromsatlas – www.tromsatlas.no/plan

• PBL § 5-2, 3. ledd: «Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og 

dialog i alle faser av planprosessen.»

• Samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Troms om sammenstilling av 

plandata og temadata

• Brev til kommunene 27.10.2017

• Sende SOSI og PDF av planomriss ved oppstart til plantromso@kartverket.no

• Sende SOSI og PDF av planforslag som legges til off. ettersyn til 

plantromso@kartverket.no

• Planer under behandling er på veg inn i Norge Digitalt avtalen (vedtak sep-

2017) for kommuner som blir med i «videre plansatsning» = geosynkronisering

av plandata.

• Vår høringsbase fortsatt avhengig av innsending fra kommunene!

http://www.tromsatlas.no/plan
mailto:plantromso@kartverket.no
mailto:plantromso@kartverket.no




Høringsbase – Tromsatlas – www.tromsatlas.no/plan

• Ved stabil og tidlig nok forsyning av planer: tilgjengelig og brukbar for alle 

offentlige høringsinstanser og kommuner - NYTTIG

• Regionreformen - ekspertutvalget:

• Gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester

• Styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle – GIS-data for gode analyser og 

godt kunnskapsgrunnlag for regional planlegging

http://www.tromsatlas.no/plan




Skråbildeprosjektet



Skråbildeprosjektet

• Ble gjennomført i perioden 2003-2010

• Nå trengs en ny runde med skråbildefotografering

• Er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms og 
fylkeskommunen. Kartverket bistår på det tekniske.

• Jobber med finansiering – avhengig av at kommunene bidrar

• Nye skråfoto vil være tilgjengelig i åpen løsning

• Mål om å inngå avtale med leverandør i løpet av sommer eller 
tidlig høst i år 

• Dette får dere høre mer om – ta gjerne kontakt!



Regionalt planforum - www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/

• PBL § 5-3. «I hver region skal det være et regionalt planforum. I 

planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser 

klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med 

regionale og kommunale planer» (obligatorisk fra 21.06.2017)

• Våre tilleggsmål: Fremme effektivitet og kompetanse i planarbeid

• Nytte for myndigheter - Nytte for kommuner

• Alle planer etter PBL – større planer som berører flere interesser

- også planer som fremmes av private – da sammen med kommunen

• Helst i tidlig fase – flere behandlinger

• Forventningsnotat – dokumenter – presentasjon

• Anledninger før sommeren: 26.april, 24.mai og 7. juni

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/


Ymse

• Dispensasjoner

• Nyttig på nett
• TFK

• Oppstartsvarsel - http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planveiledning/reguleringsplaner-oppstart/

• Planer og strategier - http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/

• KMD: Nye veiledere for utarbeidelse av reguleringsplan – kun på nett 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id613879/

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planveiledning/reguleringsplaner-oppstart/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id613879/

