
KJØREREGLER FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNEN OG REGIONALE MYNDIGHETER (RM)

KOMMUNEPLANPROSESSER

Møte mellom komm. og RM i tidlig fase anbefales.
Komm. bør ha politisk deltakelse.

Det anbefales et informasjons-‐ og drøftingsmøte 
senest 2 uker etter varsel om oppstart. Hensikten 
er gjensidig orientering om forventninger og slik 
forebygge innsigelser. RM redegjør for nasjonale og 
regionale hensyn av vesentlig betydning. Bred politisk 
deltakelse anbefales.
Ved politisk prosess før varsel, bør møtet holdes før 
varsel sendes ut.

Komm. bør innkalle til møte med RM om tidlig 
utkast til planskisse. Materialet skal gjenspeile 
punktene i planprogrammet. Komm. vurderer politisk 
deltakelse.

Hvis forslaget avviker vesentlig fra planskisse,
drøfter komm. saken med den/de av aktørene
som kan ha vesentlige merknader til dette.
Komm. orienterer RM om tidspunkt for politisk 
behandling og høring. 

Komm. kan be om forberedende meklingsmøte med 
aktuell RM som har innsigelse. Dersom partene ikke 
kommer til enighet, ber komm. om mekling.

Mekling gjennomføres før eller etter 
kommunestyrebehandlingen. Foreløpig protokoll 
nedtegnes i møtet og signeres.

Komm. inviterer til høringsmøte ca 2 uker 
etter utsendelse av vedtak.  Det orienteres om 
planforslaget. Vurderer RM innsigelse, kan dette 
drøftes.

Ved mulighet for innsigelse skal aktuell RM  snarest 
mulig ta kontakt med komm. for avklaring. Krevende 
saker bør drøftes i møte, fortrinnsvis med politisk 
deltagelse. RM kan samtidig be om fristforlengelse. 
Komm. bør normalt innvilge dette.

Komm. tar kontakt med RM hvis behov for ytterligere 
avklaringer.

Varsel planoppstart 
Vedtak 
planprogram

Planskisse
Planforslag

Vedtak

RM = Regionale myndigheter som normalt omfatter Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, NVE, Mattilsynet, Statens vegvesen

Innspill til planskisse 
fra RM innen 20 dager

Offentlig ettersyn
min. 6 uker

Uttalelsesfrist min. 6 uker

Kopi av fastsatt program sendes RM.

Utarbeidelse av planskisse. 

Utarbeidelse av forslag til plan

2. gangs planvedtak.

Vedtak om offentlig ettersyn.
Planforslag sendes RM

Planvedtak i kommunestyret

Utskrift av planbehandlingen sendes RM

Det utarbeides forslag til planprogram. Legges 
ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om 
planoppstart.

Faser  Samhandling Saksgang


