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Dette er 
kvartalet
med byg
stand; om
miljø i by
så burde

Indre rom og bakgårder i 
Tromsø er forsvunnet i 
glemselens rike.  Dette er 
en nærmest siste skanse for 
byinteriørene. Kvartalet bør 
gjøres om til et urbant 
testlaboratorium.

Grand hotell må være 
Tromsøs svar på La 

Sagrada Famiglia? De 
bygger på ustanselig. 

Skal det ikke snart skje 
noe her? Det er synd at 
det er så mange sånne 

gapende hull midt i 
byen.

Det er fint å se gjennom 
Strandgatakvartalet og 
se Domkirka i bakgrun-

nen. Tromsø i et 
nøtteskal...

Strandtorget har et 
kjempepotensial som 

ikke er utnyttet. Bilveien 
må bort, slik at torget 

kan forlenges til uteka-
feene

Nerstranda
ødelegger
kontakten

med sundet.

Kjøpesenterets
fasade mot 

Strandtorget
burde vært åpen 
og inviterende!

Det er synd at kaia 
har blitt byens 
bakside. Sånn var 
det ikke før.

Strandgata 22 er en 
kremeksempel på hvor-
dan man burde bygge i 
sentrum! Moderne, men 
tar samtidig hensyn til 

den gamle trehusbebyg-
gelsen.

Tromsø
 kommune
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Forord
3. utgave

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at kommunen forestår reguleringsarbeidet. 
I dag utgjør imidlertid de private planforslagene hoveddelen av reguleringssakene. Det er 
derfor viktig å organisere samarbeidet mellom planmyndighet og private forslagsstillere på en 
hensiktsmessig og effektiv måte slik at planforslagene er korrekt utformet med et innhold som 
tilfredsstiller både forslagsstillers og samfunnets behov.

Målet med denne veilederen er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at 
saksgangen skal være lik for alle og saksbehandlingstiden kortest mulig. Forslagsstiller og 
planmyndighet blir innledningsvis enige om hvordan prosessen skal forløpe slik at man ikke 
risikerer  uoverensstemmelser mot slutten av prosessen. De overordnede føringene skal komme 
tidlig inn i prosessen og gi grunnlag for mer detaljerte vurderinger underveis.

Et avslag på å fremme planen til behandling kan i visse tilfeller kreves forelagt kommunestyret til 
avgjørelse av reguleringsspørsmålet. Vilkåret for dette er at reguleringsforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller en foreliggende områderegulering.

3. utgave er justert mht politisk behandling etter formannskapsmodellen.

Byutviklingssjefen
November 2016
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FASE 1 HENVENDELSE

  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN

1.1 
HENVENDELSE      

Forslagsstiller anmoder skriftlig 
om å få presentere ønske om 
regulering. 

  Kommunen oppretter sak.

1.20 
INFORMASJONS-
MØTE

Byutvikling inviterer til informasjonsmøte, der forslagsstiller beskriver ønsket 
tiltak.

Byutvikling informerer om eventuelle krav til konsekvensutredning.
Byutvikling kan på dette tidspunkt fraråde oppstart av regulering av tiltaket 
dersom forslaget strider mot kommuneplanen eller andre overordnede planer 
eller vedtak. 

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Den fagkyndige anses som 
forslagsstiller og er den kommunen forholder seg til.

Resultatet av informasjonsmøtet, samt kommunens eventuelle krav til 
ytterligere dokumentasjon, danner grunnlaget for det som skal fastlegges og 
avklares i en intern plankonferanse (plankonferanse 1, 1.3). 

Byutvikling fører referat.

1.21
REGULERINGS-
ØNSKE FØLGES
IKKE OPP

Dersom et utbyggingsønske er i strid med gjeldende kommuneplan, 
kommunedelplan eller områderegulering vil administrasjonen stille seg negativ 
til planinitiativet.

Forslagsstiller har likevel rett til å utarbeide et planforslag som må 
saksbehandles etter PBL.
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1.3
PLANKONFERANSE 
1  

     Byutvikling avklarer med      
     andre kommunale fagenheter   
     om forutsetninger, vilkår og 
     rammebetingelser for å starte
     planleggingen.

1.4
KRAV TIL KU OG 
PLANPROGRAM

Departementets side om 
konsekvensutredning:
MDs veileder for KU

Byutvikling avgjør om ønsket 
regulering utløser krav til KU. 
Ved krav om KU skal forslagsstiller 
utarbeide planprogram, jf. forskrift 
om konsekvensutredninger. 

    

1.5
NABOSKAPSMØTE

      
      Kommunen arrangerer møte med
      berørte naboer. Formålet med     
      møtet er kartlegge rammer for 
      reguleringsarbeidet.

Krav til fagkyndighet ved utarbeiding av planer

Plan og bygningsloven slår fast at planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og 
forståelig form. Med fagkyndighet menes at planleggerne må ha kunnskaper om:

1. Plansystemet, PBL samt annet relevant lovverk
2. Kommunens planprosess 
3. Krav til fremstilling av planmaterialet   
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FASE 2  PLANOPPSTART

FORSLAGSSTILLER KOMMUNEN

       
2.1
OPPSTARTMØTE

Byutvikling fastsetter rammene for planarbeidet. En reguleringsplan skal 
utarbeides innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. 
Det kan bli stilt krav til utfyllende dokumentasjon av planforslaget, jf. 
vedlegg. Kommunen informerer om eventuelle krav til utbyggingsavtale. 
Planavgrensning fastsettes.

  Byutvikling fører referat.
  Forslagstiller innhenter grunnkart og naboliste fra Info-land.
  Liste over berørte etater og instanser leveres av byutvikling.

2.2
FORMELL PLAN- 
AVGRENSNING

  
  Nye navn må godkjennes av    
  navnekomiteen

Planavgrensning registreres i GIS 
forvaltningssystem og planarkiv, 
og gjøres tilgjengelig i kommunens 
digitale kartløsning på internett.
Plan ID og plannavn utstedes. 

2.3
EVT. PLANPROGRAM 
FOR KU

For planer med krav om 
konsekvensutredninger 
(KU) skal det utarbeides 
planprogram for KU av 
reguleringsplanen, jf. Forskrift 
om konsekvensutredning. Se 
beskrivelse av KU-prosess 

 
Referanse til pkt.1.4
KU forskrift

2.31 
GODKJENNING AV 
PLANPROGRAM

Planprogram vedtas og legges ut til 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

2.32
OFFENTLIG 
ETTERSYN AV 
PLANPROGRAM

  Partene tilskrives og programmet      
  annonseres på kommunens hjemme-                    
  sider og i minst en lokalavis



2.4
ANNONSERING 
OG VARSEL OM 
PLANOPPSTART

  Oppstart av planarbeid skal               
  annonseres i minst en lokalavis 
  samt gjennom digitale medier.  
  Annonsen skal godkjennes av  
  kommunen. Berørte parter og 
  relevante sektormyndigheter skal 
  tilskrives med eget varslingsbrev. 
  Frist for tilbakemeldinger er 3 
  uker.

Kommunen utarbeider 
underretningsliste. 

2.5
INNSPILL, 
FORHÅNDS-
UTTALELSER

  Forhåndsuttalelser etter         
  annonsering kommenteres og 
  søkes innarbeidet i planforslaget.

  Kopi av forhåndsuttalelser sendes 
  kommunen.
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2.33 
MEDVIRKNING 
NABOSKAPSMØTE/
FOLKEMØTE  

Forslagstiller bør arrangere 
naboskapsmøte og møte med 
berørte parter. 
Referat sendes kommunen.

Kommunen er ansvarlig for folkemøter, 
og vurderer løpende behov for dette.

2.34 
INNSPILL OG 
MERKNADER TIL 
PROGRAM

   
   Planprogrammet merknadsbehandles 

av kommunen etter endt offentlig 
ettersyn.

   Formannskapet vedtar  plan-     
   programmet. 

  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN



12   PLANPROSESS FOR REGULERINGSPLANER

Oppstartsmøte
- Agenda for oppstartsmøtet er avklaring av premisser for planlegging, medvirkning og 
  prosess. Møtet skal avklare forhold til overordna planer og retningslinjer, planområdets    
  utstrekning og planens detaljeringsgrad. 
- Sjekkliste for mulige relevante plantema gjennomgås og vedlegges referat fra møtet.

Sentrale tema
I dialog med kommunen vil forslagsstiller få vite hvilke tema som er sentrale i og rundt 
planområdet. Disse vil være førende for planforslagets utforming. 
Følgende tema vil ofte være relevante:

Risiko og sårbarhet
Bærekraft
Universell utforming
Barn og unges interesser
Estetikk og byggeskikk
Landskap
Sosial infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Trafikkforhold
Natur og ressursgrunnlag
Verneinteresser
Stedsutvikling

Oppstartsannonse og varsling (se vedlagt eksempel)
Annonsen skal inneholde:
- Hensikten med reguleringsarbeidet
- Avgrensning av planområdet og planens formål
- Kart over området med planavgrensning
- Høringsfrist
- Informasjon om eventuelt naboskapsmøte
- Forslagsstillers navn og adresse
- Vurdering av behovet for KU

- Naboer, offentlige etater, bydelsråd, utviklingslag og øvrige parter varsles direkte 
  med brev.
- Forhåndsmerknader sendes forslagsstiller med kopi til kommunen.
- Varslingsbrev skal inneholde kommunens referat fra oppstartsmøte, beskrivelse av tiltak og
  vurdering av KU-plikt. 
  Varsling av planoppstart kan kombineres med varsling om forhandling om utbyggings- 
  avtale.
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Annonse av planprogram
Kommunen annonserer offentlig ettersyn av planprogram og evt. folkemøte.

Om utbyggingsavtaler
Der planen forutsetter opparbeiding av offentlig infrastruktur, skal utbyggingsavtale inngås 
før det kan fremmes søknader iht PBL. Det er Eiendomsenheten som har ansvaret for ut-
byggingsavtaler i kommunen. De skal kontaktes så snart planarbeidet starter. Oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og forslag til avtale skal legges ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager. Når avtale er inngått, skal avtale kunngjøres. Kunngjøring og 
høring bør samordnes med planleggingen når dette  er hensiktsmessig.  
Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle områ-
det er vedtatt. Avtalene skal behandles av kommunestyret. Forhandling bør starte så snart 
planarbeidet er startet opp. En utbyggingsavtale kan ikke påklages.

Inngåelse av utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig 
infrastruktur (vei, vann- og avløpsanlegg, friområder mv.) som forutsettes opparbeidet ved 
utbygging i henhold til reguleringsplan. Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, har 
kommunen en forpliktelse til å sikre et godt bomiljø, ved å passe på at all teknisk infra-
struktur, veger, fortau, lekeareal osv. opparbeides iht. gjeldende standardkrav (kommunal-
teknisk norm).

Adgangen til å inngå slike utbyggingsavtaler ble lovregulert i 2006, hvor kravene til saksbe-
handlingsregler og offentlighet må følges. Når forhandlinger om utbyggingsavtaler starter, 
skal dette kunngjøres i avisen. Når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggings-
avtalen skal denne legges ut til offentlighet med 30 dagers merknadsfrist. 
Når avtalen er vedtatt politisk skal den kunngjøres.

Kommunestyret vedtok høsten 2006 at det skal inngås utbygginsavtale som sikrer gjen-
nomføring av alle reguleringsplaner, der planen forutsetter at det skal opparbeides offentlig 
infrastruktur.  Utbyggingsavtaler inngås derfor både der det skal gjennomføres utbygging av 
boliger samt handels- og næringsområder.
Bruk av utbyggingsavtaler kan også utgjøre et godt virkemiddel til gjennomføring av ved-
tatte boligpolitiske tiltak. Dette kan omhandle kjøp av tomter til kommunale byggeprosjek-
ter, kjøp av leiligheter og avtaler om kjøp i kombinasjon med spesielle tilretteleggingstiltak i 
form av universell utforming, etablering av basefunksjoner o.a.
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FASE 3 PLANUTVIKLING

  FORSLAGSSTILLER    KOMMUNEN

3.1 
UTARBEIDELSE AV 
PLANFORSLAG

Forslagsstiller utarbeider et 
planforslag i samsvar med 
referat fra oppstartsmøtet, 
forhåndsmerknader og øvrige 
innspill fra kommunen.

Byutvikling vurderer behov for befaring

 3.2 
 DRØFTING  
 MED SEKTOR- 
 MYNDIGHETER

 
  I mange saker vil det være
  nødvendig å møte sektormyndig-   
  heter og andre berørte  
  parter under utarbeidelsen av                  
  planforslaget. Referat føres.
  Kommunen bør delta.

  

3.3
MEDVIRKNING

3.4
AVKLARINGSMØTE

Forslagsstiller er ansvarlig for 
naboskapsmøter, og skal delta på 
folkemøter.

  Referat sendes kommunen
Forslagsstiller oppfordres til 
å ha et avklaringsmøte med 
byutvikling før planforslaget 
leveres.

Forslagsstiller skal be om 
et avklaringsmøte mellom 
byutvikling og plankonsulent min. 
2 uker før innlevering av komplett 
planforslag. 

Kommunen vurderer behov for 
folkemøte, og vil stå ansvarlig for 
gjennomføring.

  Referat føres.   

3.5
VURDERING 
AV INNSENDT 
PLANFORSLAG

 

Forslagsstiller skal levere:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Uteromsplan
Eventuelle prosjektskisser
Nødvendig dokumentasjon

Byutvikling vurderer planforslaget 
iht. de gitte rammer, og om levert 
planmaterialet er komplett. Kommunen 
gir umiddelbart skriftlig tilbakemelding 
med evt. krav til endring av planforslaget 
eller komplettering av nødvendig 
dokumentasjon.
Kommunen har krav om å beslutte 
utlegging av planforslag til offentlig 
ettersyn senest 12 uker etter å ha mottatt 
komplett planforslag.
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  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN

3.6 
PLAN-
KONFERANSE 2

Byutvikling avklarer med øvrige 
kommunale fagenheter om det er 
behov for nødvendige endringer i 
planforslaget.

 Forslagsstiller orienteres om evt.    
 endringer.

3.7
ENDELIG 
PLANFORSLAG

  Det utarbeides saksfremlegg og planen                 
  fremmes for formannskapet.

Reguleringsplan med konsekvensutredning
- Dersom planforslaget krever konsekvensutredning, skal forslaget utformes på grunnlag av fastsatt   
  planprogram
- Identifiserte konsekvensutredningstema i planprogrammet kan leveres som separate delutredninger

Komplett planforslag
Komplett planforslag skal minimum fylle følgende krav til dokumentasjon:

Plankart
- Digitalt framstilt plankart med SOSI-koder i samsvar med departementets 
  veileder og kommunens krav til arkivstandard. Se vedlegg. 
Bestemmelser
- Kommunens mal skal brukes. Se vedlegg.
- Leveres i Word-format.
Planbeskrivelse
- Kommunens mal skal brukes. Se vedlegg.
- Leveres i Word-format.
Uteromsplan
- Målestokk 1:500.
Teknisk rammeplan 
- Rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for området, og deres sammenheng med overordnet 
  hovedsystem for vannforsynings-, avløps- og overvannshåndtering. I tillegg skal en dimensjonere de 
  nødvendige vannforsynings-, avløps- og overvannssystemer inklusive flomveier.
For reguleringsplaner med KU
- Utredninger i tråd med planprogram.
Eventuelt illustrasjonsplan
- Kommunen kan stille krav om at illustrasjonsplan skal gjøres juridisk bindende.
ROS-analyse
- Se vedlagt eksempel.
Dokumentasjon
- Det skal leveres dokumentasjon fra avklaringsmøter med øvrige etater/fagenheter/sektormyndigheter.
- Sjekkliste for levering av komplett planforslag.
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 FASE 4 OFFENTLIG ETTERSYN

   FORSLAGSSTILLER
 

   KOMMUNEN

4.1 
GEBYR

   

  
  Innbetalt gebyr er vilkår for at 
  planen kan legges ut til 
  offentlig ettersyn, jf. 
  Kommunens gebyrregulativ.

   Krav om gebyr i samsvar med 
   gjeldende regulativ sendes 
   forslagsstiller.

   Faktura tilsendes.

 
 4.2
 VEDTAK OM  
 OFFENTLIG
 ETTERSYN

Politisk behandling i 
formannskapet. 

Vedtak annonseres i minst én lokal 
avis og på kommunens

    nettsider.

Saksfremstilling og saksprotokoll 
sendes berørte parter.
Planen annonseres og sendes ut på 
offentlig ettersyn.
Merknadsfrist minst 6 uker 
(8 uker i sommerferien).

Offentlig ettersyn
- Formannskapet beslutter om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.
  Vedtaket sendes berørte parter og sektorinteresser iht. oppdatert 
  underregningsliste.
- Ved offentlig ettersyn gis en merknadsfrist på minst seks uker (åtte uker i sommer- 
   ferien).

Planforslaget legges ut på Servicetorget og på kommunens internettsider. 
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FASE 5 SLUTTBEHANDLING
 
 FORSLAGSTILLER

   
   KOMMUNEN

 5.1
 MERKNADS- 
 BEHANDLING

Byutvikling saksbehandler 
innkomne merknader.
Evt. innsigelser søkes løst med 
involverte parter.

 5.2
 SLUTTBEHANDLING

Behandling i byutvikling-, miljø- 
og transportkomiteen.

Behandling i kommunestyret

Merknadsbehandling og innsigelse
- Etter offentlig ettersyn gjennomfører administrasjonen merknadsbehandling der hver   
  merknad refereres og kommenteres. Det vil fremgå i hvilken grad merknaden er imøte-
  kommet i planforslaget. 
- Dersom innsigelse ikke løses i omforent forslag, og kommunen ikke tar hensyn til inn-
  sigelsen, legges planforslaget fram for byutvikling-, miljø- og transportkomiteen med forslag om 
  å be Fylkesmannen innkalle til mekling.
- Dersom enighet ikke oppnås i mekling, og kommunestyret i sitt vedtak ikke tar hensyn til   
  innsigelsen, sendes planen med innsigelse til departementet for avgjørelse. 
  Departementets vedtak kan ikke påklages.

Vedtak av reguleringsplan
- Etter fullført merknadsbehandling vil planforslaget endelig vedtas i kommunestyret.

Endelig vedtak
- Straks planen er godkjent, er den rettskraftig og Byutvikling kunngjør vedtaket.
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FASE 6 ADMINISTRATIV ETTERBEHANDLING
 FORSLAGSTILLER   KOMMUNEN

 6.1
 KUNNGJØRING

 Vedtatt plan annonseres.
   Forslagsstiller, berørte parter
   og offentlige instanser tilskrives  
   om vedtaket, og gis en klagefrist 
   på 3 uker.
   

 6.2 
 KLAGE-
 BEHANDLING

Ved innsendt klage opprettes 
klagesak som behandles av 
byutvikling, miljø- 
og transportkomiteen og 
kommunestyret. Tas ikke klagen 
til følge, sendes saken videre 
til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.

 

Varsling / kunngjøring av vedtatt plan
- Når planen er vedtatt av kommunestyret skal den kunngjøres. Annonsen skal angi hvilket   
  område det gjelder, klageadgang og frister for erstatning og eventuell løsning. 
  Grunneierne og rettighetshavere skal varsles særskilt ved brev.
- Vedtatt plan kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Klagebehandling
- En evt. klage sendes kommunen, og behandles av kommunestyret
- Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den til Fylkesmannen
- Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages
- Dersom byutvikling, miljø- og transportkomiteen tar klagen helt eller delvis til følge, oversendes  
  saken videre til kommunestyret for nytt reguleringsvedtak
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Vedlegg (digitalt format)                       

1 Sjekkliste for levering av komplett planforslag

2 Krav til digital fremstilling av plankart

3.1 Mal for reguleringsbestemmelser

3.2 Veileder for utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

4.1 Mal for forslagsstillers planbeskrivelse

4.2 Sjekkliste for planbeskrivelse (MD)

5 Risiko og sårbarhetsanalyse (eksempel)

6  Uteromsplan - krav til innhold og utførelse

7 Utbyggingsavtale

8 Eksempel på oppstartsannonse

9 Rammeplan for VAO

10.  Rammeplan for offentlige samferdselsanlegg og grønnstruktur (OSG).




