KJØREREGLER FOR SAMHANDLING MELLOM KOMMUNEN OG REGIONALE MYNDIGHETER (RM)

REGULERINGSPLANPROSESSER
Faser Samhandling

Saksgang

Oppstartsmøte

Saken bør drøftes i Regionalt planforum hvis
forslaget synes å være i konflikt med:
- overordnet plan
- nasjonale/ viktige regionale interesser

Ved detaljregulering tar private forlagsstillere kontakt for
oppstartsmøte. I oppstartsmøtet avklares planspørsmålet.
Forslagsstiller orienterer komm. om planbehov og gir sin
vurdering av:
• forslagets samsvar med overordnet plan
• om forslaget medfører krav om planprogram
• om forslaget medfører krav om KU
Kommunen tar stilling til krav om KU/ planprogram.

Varsel

RM ber om møte i konfliktsaker for å avverge innsigelser basert på misforståelser
eller manglende lokalkunnskap. Avklare
grunnlag for kompromiss.

Planprogram:
• utarbeides før planen varsles
• legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel

Ved varsler om mulig innsigelse kan saken
meldes opp for Regionalt planforum.

Kommunen vurderer om varsler inneholder tilstrekkelige
opplysninger. Varsler til RM skal være skriftlige og minst
inneholde:
• god kartfesting (detalj- og oversiktskart)
• reguleringens formål og antatt viktige problemstillinger
• vurdering av planens følger for området
• planstatus, vedtatt arealbruk
• informasjon om plandokumenter og vedtak av betydning
for saken
Mangelfulle varsler kan bli returnert fra RM til
forslagsstiller for ytterligere informasjon.
Innspill innen 30 dager
min. 6 uker ved KU/ planprogram

Fastsettelse av planprogram

Planforslag

Ved mulighet for innsigelse ber 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.

Utarbeidelse av forslag til plan

Vedtak

Dersom innsigelse ikke tas til følge,
anmoder komm. snarest mulig
fylkesmannen om mekling, med kopi til
innsigelsesmyndigheter. Fylkesmannen
innkaller partene til mekling før eller etter
kommunestyrebehandlingen. Forløpig
protokoll nedtegnes i møtet og signeres.

2. gangs planvedtak

1. gangs planvedtak
Offentlig ettersyn
min. 6 uker

Vedtak i kommunestyret

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

