
Opplæringspakken for barnerepresentantene 
 
Modul 2 planfaglig opplæring  
 
Innholdsfortegnelse 
 
Planfaglig opplæring 

Hva er formålet med arealplanlegging? 
Vedtatt plan er en forpliktende avtale 
 

De ulike plantypene 
Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdelen 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
Kommunedelplan 
Reguleringsplan 
Reguleringsplan 
Bebyggelsesplan 

 
Hva består en arealplan av? 

Plandokumenter 
Plankartet 
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan og bebyggelsesplan 
Reguleringsbestemmelser om rekkefølge 
Planbeskrivelsen 
 

Kommuneplanprosessen 
Viktig å komme tidlig med i kommuneplanprosessen 
Hovedfaser i en kommuneplanprosess 
Avklaring av rammer og forutsetninger for kommuneplanarbeidet 
Utarbeiding av planprogram for kommuneplanens arealdel, KU-forskrift § 5 
Aktuelle spørsmål gjøres kjent + offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens 
arealdel 
Fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel 
Utarbeiding av utkast til kommuneplan med evt. konsekvensutredning 
Aktuelle tema for kommuneplanen og i konsekvensutredningen 
1. gangs behandling av kommuneplanens arealdel i politisk utvalg 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel  
Bearbeiding av utkastet til kommuneplanens arealdel 
2. gangs behandling av kommuneplanforslaget 
Vedtak av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 

 
Reguleringsplanprosessen 

Hovedfaser i reguleringsplanprosess 
Avklaring av rammer og forutsetninger for reguleringsplanprosessen 
Utarbeiding av planprogram for reguleringsplanen 
Kunngjøring av oppstart for reguleringsplanprosessen og eventuelt høring av planprogram 
Fastsetting av planprogram for reguleringsplanen 



Opplæringspakken for barnerepresentantene 
 

Utarbeiding av utkast til reguleringsplan med eventuell konsekvensutredning 
1.gangs behandling av reguleringsplanen i det faste utvalg for plansaker – før møtet 
1.gangs behandling av reguleringsplanen i det faste utvalg for plansaker – i møtet 
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen 
Bearbeiding av forslag til reguleringsplan 
2. gangs behandling av reguleringsplanen i det faste utvalget for plansaker – før møtet 
2. gangs behandling av reguleringsplanen i det faste utvalget for plansaker – i møtet 
Vedtak av reguleringsplanen i kommunestyret 

 
Mye brukte begrep i planprosesser 

Innspill 
Merknad 
Innsigelse  
Klage 
Mekling 

 
Fylkesmannen og fylkeskommunens rolle 

Litt om fylkesmannens rolle 
Litt om fylkeskommunens rolle 
Ansvar gjennom RPR BU 

 
Kartforståelse, sentrale arealbrukskategorier og reguleringsformål 

Kartforståelse er viktig 
Hva er arealbrukskategorier og hva er reguleringsformål? 
Hvordan fremstilles de ulike arealbruks- og reguleringsformål 
Hva er viktig for barnerepresentanten 
Sentrale arealbruks- og reguleringsformål for barn og unge 
Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) 
Mer om LNF-områder 
På reguleringsplannivå 
Friområde 
Friluftsområde 
Fellesområder - lekeareal og grøntanlegg 
Trafikkområder 
Sjekk målestokk 
Tekniske detaljer 
Hva plankartet ikke sier noe om 
Utfordringer ved fortetting 

 
 


