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Hvorfor digitalt 
planregister?

• Plan- og bygningsloven 

• Kart- og planforskriften

• Grunnlaget for digital plandialog

• Planprosessene blir mer effektiv, sikrere 
og lett tilgjengelig.



Hvorfor digitalt 
planregister?

• Fortløpende og effektiv tilgang til 
pålitelig informasjon om hva som er 
gjeldende regulering og hvilke 
planprosesser som pågår. 

• Kommunen

• Andre offentlige etater

• Konsulenter

• Eiendomsutviklere

• Publikum



Viktig satsing i 2016

• Regjeringen har bevilget 10 millioner 
kroner ekstra for å få fortgang i 
etableringen

• Prosjektet Plansatsing 2016 er etablert i 
Kartverket for å hjelpe kommunene med 
å gjennomføre arbeidet

• Øremerkede penger i 2016

• Må brukes i 2016!!!



Viktig satsing i 2016

• Troms og Finnmark er blant de 
prioriterte fylkene i denne satsingen. 
2 mill er satt av, i tillegg kommer noe 
samfinansieringsmidler fra andre statlige 
parter

• FM/FK er med på laget som pådrivere for 
å få dette til



Status og planer for Troms
• Det er fullført et prosjekt nylig 

«Astafjordprosjektet» for kommunene 
Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen 
og Salangen. Der har kommunene fått 
digitalisert alle sine reguleringsplaner, og 
jobber nå med å få presentert disse på 
web

• Tromsø, Harstad og Bardu har et 
oppdatert digitalt planregister



Status og planer for Troms
• Det har vært avholdt oppstartsmøter

• I Olderdalen for kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa 
og Kvænangen

• På Hansnes for Karlsøy kommune

• På Borkenes for kommunene Evenes, 
Tjeldsund og Kvæfjord

• Siste oppstartsmøte blir på Finnsnes 2. 
mai for kommunene Målselv, Sørreisa, 
Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik og 
Balsfjord



Status og planer for Troms

• Ulike utfordringer i kommunene

• Finansiering 

• Tid

• Kompetanse



Status og planer for Troms

• Framdriftsplan

• Klargjøring planer i kommunene

• Vektoriseringsarbeidet i sommer

• Leveranse fra firma i høst

• Kommunene må ha planregister på 
plass og tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside før kartverket betaler ut 
50 % andel.

• FDV-avtale for 2017



Investering i dag gir nytteverdi i 
morgen



Oppsummering

• Kommunene ser nytten og ser at det er 
«nå pengene er på bordet»

• Utfordringen blir å «nå i havn» innen 
utgangen av året.

• Viktig at kommunene rydder plass til 
arbeidet nå i vår, slik at arbeid kan settes 
ut til firma i sommer

• Investering i dag gir nytteverdi i morgen
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