Statens vegvesen

Reguleringsplan
– om grunneiers deltagelse i
reguleringsplanprosesser
INFORMASJON

Denne veilederen gir en kort og enkel hjelp på hvordan du som
grunneier kan forholde deg til og delta i en reguleringsplanprosess.

Hva er en reguleringsplan?
Før gjennomføringen av et hvert større
bygge- og anleggstiltak sier loven at
det skal lages en reguleringsplan.

arealer og fysiske omgivelser. I tillegg
til kartet vil det være skriftlige
bestemmelser som spesifiserer
hvordan arealet skal brukes.

En reguleringsplan er et kart over
et avgrenset område i en kommune
som viser bruk, vern og utforming av

En reguleringsplan skal vedtas av
kommunestyret, men kan utarbeides
av både offentlige og private aktører.

Hva inneholder reguleringsplanen?
Reguleringsplaner utarbeidet av
Statens vegvesen handler alltid om
vegens utforming i detalj:
• Hvilket areal trenger vi til den
framtidige vegen?
•

Hvordan er arealene inntil
vegen tenkt brukt?

•

Andre ting som utforming av
veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer,
miljøtiltak, vilttiltak,
eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller
langs lokalveger, områder for
deponi og rigg samt prinsipper
for håndtering av overflatevann.

Planbeskrivelse
Siden selve reguleringsplanen består
av et kart, er det viktig at den også
følges av en planbeskrivelse, som på
en god og presis måte skal beskrive
hva som er hensikten med planen,
hovedinnholdet i den og virkninger av
planen.

planområdet ønsker vi aktuelle innspill
og relevante opplysninger så tidlig
som mulig i prosessen. For større
planer inviterer vi til åpne oppstartsog informasjonsmøter.
Grunneierne:
Har du som grunneier innspill til
planprosessen ønsker vi dette så tidlig
som mulig. Du som grunneier har ofte
informasjon vi ikke finner andre steder.
Jo tidligere vi vet hva du er opptatt av,
jo større sannsynlighet er det for at vi
kan ta hensyn til dine synspunkt.
Er det forhold du som grunneier er
usikker på eller ønsker ivaretatt i planprosessen, er det viktig at du gir dette
som en merknad. Slike merknader kan
gis muntlig eller skriftlig, og sikrer deg
at innspillet blir tatt med i den formelle
planprosessen videre.
1. gangsbehandling
Kommunen:
Kommunen saksbehandler forslaget
og vurderer om det er klart til å legges
ut til offentlig høring.

Oppstart/kunngjøring av planstart/
utarbeidelse av planforslag
Kommunen:
Informerer og legger premisser for
planbehandlingen.

Statens vegvesen:
Sender over planforslaget til
kommunal behandling og informerer
kommunen om innholdet i et
utvalgsmøte.

Statens vegvesen:
Vi annonserer planoppstart og vi
sender brev til alle berørte grunneiere.
For å få god oversikt over alle forhold i

Grunneierne:
Alle som ønsker det kan stille på
utvalgsmøte og høre på behandlingen
av planforslaget.

Kunngjøring
oppstart

Kunngjøring
utarbeidelse

Kommunen saksbehandler 12 uker

Høring/offentlig ettersyn
Kommunen:
Kommunen vedtar om planforslaget er
klart for offentlig høring.
Statens vegvesen:
Hvis kommunen godkjenner
planforslaget så langt, legger vi det
ut til offentlig høring. Vi annonserer
i avisen og sender brev til berørte
grunneiere. For større planer holder vi
åpne informasjonsmøter.
Grunneierne:
Nå er det viktig at du som
grunneier setter deg inn i hva planforslaget betyr for deg. Still opp på
åpne møter. Det er viktig at alle forhold
du er usikker på eller ønsker ivaretatt
gis som en merknad til planforslaget.
Slike merknader kan gis muntlig eller
skriftlig.
Merknadsbehandling og
bearbeiding av planforslaget
Kommunen:
Etter høringsfristen starter merknadsbehandlingen. Alle innsendte
merknader vurderes og besvares i
planen. Etter en vurdering kan planforslaget eventuelt justeres. Dersom
merknadene ikke fører til innsigelse
eller vesentlig endring av planen, så
kan de godkjenne planforslaget.

Grunneierne:
Har du som grunneier levert
merknader avventer du nå
behandlingen av disse, og stiller opp
på politiske møter når saken
behandles.
Kommunal godkjenning og planen
kunngjøres
Kommunen:
Kommunen godkjenner planen og
sørger for kunngjøring. Det betyr at de
skal annonsere dette i lokale media.
Den vil være juridisk rettskraftig når
den er annonsert.
Statens vegvesen:
Når planen er kunngjort kan Statens
vegvesen inngå nødvendige
kontrakter om grunnerverv og
overføring av de arealene som er gitt
til vegformål.
Grunneierne:
Ved behov vil Statens vegvesen
kontakte den enkelte grunneier for å
starte en prosess med grunnerverv og
avståelse av eventuell grunn til
veiformål. Grunneiere har nå mulighet
for å levere en eventuell klage på
kommunens saksbehandling.

Statens vegvesen:
Skal også gjennomføre merknadsbehandling, og bistår kommunen ved
saksbehandling.
Offentlig ettersyn
6 - 7 uker

Merknadsbehandling 4 uker

Planforslaget
revideres

Planen vedtas

Planen kunngjøres

Rettsvirkning
Når en reguleringsplan blir vedtatt er
den bindende for framtidig arealbruk
i området. Dette betyr at tiltak eller
virksomhet som strider med planen
ikke er tillatt, med mindre det blir gitt
dispensasjon i etterkant.
Kontaktinfo:
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø
Tlf. 02030
Vegvesen.no

En godkjent reguleringsplan er også
grunnlag for at vi kan sette i gang med
grunnerverv.
Hvor kan du sende ditt innspill?
Innspill sendes til den adressen som
står i annonsen eller mottatte brev.
Det er viktig å merke innspillet med
riktig saksnummer, som også oppgis
sammen med adressen.
Dersom du ikke har anledning til å
sende skriftlig merknad, ta kontakt
med saksbehandler hos Statens
vegvesen, slik at han/hun kan notere
din merknad til saken.

14-0100 grafisk.senter@vegvesen.no

Utarbeidelse og behandling av
reguleringsplan
Reguleringsplanen skal behandles
etter bestemte regler som er gitt i planog bygningsloven, med faste faser
slik som angitt i prosesspilen i denne
folderen.

