
KJØREREGLER FOR SAMHANDLING MELLOM SAMARBEIDSAKTØRER

REGIONAL PLAN OG PLANBESTEMMELSE

Fase Samhandling Saksgang

Forhåndsdrøftinger
Før utarbeidelse av planprogram drøftes 
faglig innretning og organisering av 
planarbeidet med samarbeidsaktørene og 
Verdiskapning Vestfold.

Høringsmøte
I høringsperioden vil Fylkeskommunen 
arrangere møter for å få presentert og 
drøftet forslaget til plan med kommuner, 
statlige organer, organisasjoner og 
institusjoner og relevante aktører i 
Vestfoldsamfunnet.

Vesentlig innvending til planforslag
Ved vesentlig innvending fra parter som 
berøres direkte av planen, kan aktuell 
myndighet be om et eget drøftingsmøte 
med Fylkeskommunen. Møtet bør finne 
sted snarest mulig etter at planen er 
oversendt til uttalelse. Fordi dette er 
en kritisk og viktig fase i prosessen bør 
partene ha politisk deltakelse. Samtidig 
med anmodningen om møtet kan aktuell 
myndighet be om fristforlengelse, som 
normalt bør innvilges.

Bidrag og involvering
På grunnlag av vedtatt planprogram har 
kommuner og statlige organer rett og 
plikt til å bidra i arbeidet med å lage den 
regionale planen.

En viktig del av planprogrammet er å 
beskrive hvordan partene i prosessen skal 
involveres i arbeidet med regional plan, slik 
at oppgaver og ansvar avklares.

O
ppstart 

og organisering
Planprogram Høring

Forslag til planprogram 
sendes på høring med minst 
seks ukers frist.

Planforslag
Vedtak

Offentlig ettersyn
Fristen for merknader bør 
være 10 uker fra mottak av 
forslaget.

Planprogram
I samarbeid med berørte offentlige myndigheter og 
organisasjoner utarbeides et planprogram. Dersom planen vil 
eller kan komme til å inneholde en regional planbestemmelse, 
skal dette beskrives i planprogram.

Utarbeidelse av planforslag

1. gangs politisk behandling

2. gangs politisk behandling – vedtak
Dersom planen endres vesentlig som følge av innspill i høring 
og/eller gjennom politisk behandling, skal planforslaget høres 
på ny.

Behandling i departementet
Dersom det er fremmet vesentlig innvending til planen 
og fylkeskommunen ikke har tatt denne til følge, skal den 
delen av planen som er omfattet av vesentlig innvending 
oversendes Miljøverndepartementet for endelig vedtak.

Oppstart
Oppstart av arbeid med regionale planer og plan-
bestemmelser skjer med utgangspunkt i den regionale 
planstrategien.

Samarbeidsaktører omfatter blant annet kommunene, statlige organ, organisasjoner og instutisjoner samt aktører som er represntert i 
Verdiskapning Vestfold


