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NASJONAL PRODUKTSPESIFIKASJON FOR AREALPLAN - DEL 2.2. - 
SPESIFIKASJON FOR TEGNREGLER - REGIONALE PLANER 
HØRING 
 
Vi viser til forslag til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, som vi er bedt om å uttale 
oss til. Rogaland har lange tradisjoner med å bruke regionale planer som styringsverktøy. 
Vi er positive til at det tas grep for å styrke den regionale planleggingen i form av tydelige 
felles tegneverktøy. Samtidig har vi en del kommentarer og innspill. 
 
Vi har forståelse for behovet for enhetlige tegneregler for å sikre en felles forståelse og 
fortolkning av plankart og for å legge opp til felles metode for digitalisering. Utfordringen er 
at regionale planer per i dag er svært komplekse - ingen regionale planer er like, og det er 
behov for rom for å imøtekomme både kjente og nye problemstillinger i 
arealplanleggingen. Vi mener at tegnereglene i en overgangsperiode bør være veiledende 
for å sikre utvikling og gode løsninger. Det bør også på lengre sikt være rom for å legge til 
ny tegnsetting der de foreslåtte tegnereglene ikke strekker til. Vi tror ikke per i dag at det er 
mulig å foreslå tegneregler som fyller alle behov.  
 
Når det gjelder det konkrete forslaget som er sendt på høring, mener vi at det er viktig og 
nødvendig å skille tegnsetting for planfaglige tema og andre fagtema.  
I regionale planer der det vedtas regional planbestemmelse, mener vi at det skal brukes 
felles planfaglig tegnsetting i noenlunde samsvar med det som dere foreslår etter plan- og 
bygningslovens inndeling.  
 
Når det gjelder tematiske planer, eksempelvis planer for vindkraft eller byggeråstoff, 
melder det seg andre behov for tegnsetting, med for eksempel "ja, nei og kanskje-
områder" for videre arealplanlegging. Her passer ikke planfaglig tegnsetting. 
 
Vi mener det er flere konkrete mangler i tilsendt forslag. Vi savner for eksempel: 
Utviklingsområder 
Senterstruktur 
Ulike næringskategorier 
Regional grøntstruktur 
Differensiering av kollektivknutepunkt og -traseer (lokale, høyhastighets o.l.) 



 

 
 
 
Forslag: 
Med grunnlag i det forestående vil vi fremme følgende forslag til videre bruk av 
produktspesifikasjonen: 
 
Med justeringer etter høringsrunden iverksettes et prøveprosjekt for utprøving av den 
nasjonale produktspesifikasjonen, med en ramme på for eksempel fire år. Deretter samles 
relevante planyndigheter til en felles samling, med sikte på erfaringsutveksling, og for å 
diskutere veien videre for spesifikasjonen. 
 
Uavhengig av dette mener vi at begrepet "tegnsettingen benyttes så langt det passer i 
regionale planer" bør tilføres i spesifikasjonen, i hvert fall i en prøveperiode. På lengre sikt 
må det sikres at tegnereglene ikke anses som uttømmende og at det dermed gis 
anledning til å føye til nye tegn der de eksisterende ikke passer. Dette for å ivareta rom for 
nyskaping og regionale tilpasninger til den konkrete oppgaven man står overfor. 
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