
 
42-01 Godkjenningsdato: 01.04.11 Side 1 av 1 
 

Grenlandsstandarden 

BRUK AV PLANFORUM  Nr 42-01 
 
Formål Være en arena der kommunene kan drøfte prinsippspørsmål, analyser, prosess og 

plangrep vedrørende kommunale planer med regionale myndigheter 
 
Samordne rutiner for regionale myndigheters medvirkning i planprosessen 
 

Utføres av Fylkeskommunen har ansvar for ledelse og sekretariat. Medvirkning fra 
fylkesmannen, Statens vegvesen, NVE og andre berørte myndigheter 
 

Når Kan brukes ved rullering av kommuneplaner, komplekse reguleringsplaner og 
planer som ikke er i tråd med overordnede planer (f.eks som krever 
konsekvensutredninger) 
 

Henvisninger Pbl § 5-3. 

Hjelpemidler Pbl, forskrifter om konsekvensutredninger med rundskriv, Rikspolitiske 
retningslinjer/bestemmelser, MDs planveiledere, regionale og kommunale 
plandokumenter vedrørende de aktuelle planforslagene som skal behandles, 
grenlandsstandardens sjekklister 
  

Dokumentasjon Referat fra møtet 

Gjennomføring 

 
1 Møtehyppighet 

Planforum holdes en gang pr. måned til fast tid, første tirsdag i måneden, eller etter behov. 
 
2 Bruk av planforum 

Planforum kan koples inn på tre stadier i planprosessen: 
- Som planforberedelse, etter oppstartsmøtet for eksempel når planforslag er i konflikt med 

overordnede planer 
- For planfaglig råd, på grunnlag av varselet, når kommunen eller regionale myndigheter 

ønsker eller har behov for å gi innspill til planprosessen.  
-  Som ledd i konfliktløsning, under høringsfasen, for eksempel for å løse spørsmål om 

innsigelse 
 

3 Innmelding av saker 
Fylkeskommunen, fk 
Meld inn saker til fk senest 14 dager før kommende møte. Møteleder sender innkalling med 
dagsorden senest 10 dager før møtet 
Kommunen 

 Materialet sendes elektronisk til fk senest en uke før møtet. Kommunen signaliserer 
problemstillinger for drøfting og sin holdning til forslaget i oversendelsen 

 
4 Deltagelse 

Kommunene som melder inn saker til planforum deltar under møtet og kan invitere med 
private forslagsstillere, velforeninger og lignende. Ved saker av stor politisk betydning bør 
politikere være representert i tillegg til administrasjonen 

 
5 Samordning 

Referatet kan drøftes med de øvrige regionale myndigheter før utsending. De respektive 
regionale myndigheter kan enkeltvis supplere referatet med egne uttalelser 

 
6 Distribusjon av referatet 

Fk distribuerer referatet til møtedeltagerne 


