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Planavdelingen i KDD har tre temasider 

på regjeringen.no
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www.planlegging.no www.stedsutvikling.no www.regjeringen.no/kart

http://www.planlegging.no/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.regjeringen.no/kart


Hvor ligger temasider på regjeringen.no?
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Flere veier til dokumenter på regjeringen.no
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Dokumenttyper

• Veiledere

• Strategier

• Høringer

• Rundskriv

• Rapporter++ 



Vi har laget oversikter over dokumenter

på temasidene ☺
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Veiledere som nettside og nedlastingsdokumenter
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Forrige versjon

Nynorskversjon



Nytt fra KDD om 
• Planlegging etter plan- og bygningsloven

• By- og stedsutvikling

• Kart og eiendomsdata (geodata, tinglysing og matrikkel)

Arealstatistikk

Arrangementer

Tolkningsuttalelser

Innsigelsessaker

6 ganger i året
Meld deg på «Plannytt»

Nyhetsbrevet Plannytt
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regjeringen.no/plannytt

https://dep.us20.list-manage.com/subscribe?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=fdb1cf05a6
https://regjeringen.no/plannytt


Nyhetsbrev om Stedsutvikling
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Nytt fra Forum for stedsutvikling
• Design og arkitektur Norge (DOGA)

• Distriktssenteret 

• Helsedirektoratet

• Klima- og miljødepartementet

• Kommunal- og distriktsdepartementet

• Riksantikvaren

• Statens vegvesen 

Meld deg på «Stedsutviklingsnytt»

www.facebook.com/stedsutvikling

www.regjeringen.no/stedsutviklingsnytt

https://regjeringen.us20.list-manage.com/subscribe?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=4bfde94bf0
http://www.facebook.com/stedsutvikling
http://www.regjeringen.no/stedsutviklingsnytt


E-postvarsling om nye sider
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Utvikling av www.planlegging.no

2002

Stor omlegging i 2021/22

Omfattende brukertesting

2011

2015

2022

http://www.planlegging.no/


Vi ønsker tilbakemeldinger!
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planredaksjonen@kdd.dep.no

• Intervjuer og spørreundersøkelser av 

brukere (kommuner og regioner)

• Ønske om verktøy og eksempler 

- «ikke prosa»

• Døde lenker rettes raskt på nettsider, 

men ikke før neste revisjon av 

veiledere…

mailto:planredaksjonen@kdd.dep.no


Spør meg gjerne direkte her på konferansen?
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Jan Hausken, KDD





Vi har laget oversikter over dokumenter

på temasidene ☺
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Veiledere som nettside og nedlastingsdokumenter
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Forrige versjon

Nynorskversjon



Fagtema i planlegging – listen vokser
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Plansystem og prosess på tre forvaltingsnivåer
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Plansystem og prosess - parallellsider på engelsk
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Planlegging etter plan- og bygningsloven

= www.planlegging.no

19

Temaside som samler informasjon og 

veiledning om planlegging etter pbl. 

Våre andre temasider 

på regjeringen.no

http://www.planlegging.no/


By- og stedsutvikling
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www.stedsutvikling.no = by- og stedsutvikling
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Eldre innhold fra 

www.stedsutvikling.no

er omarbeidet og flyttet

http://www.stedsutvikling.no/
http://www.stedsutvikling.no/


Kart og eiendomsdata 

(geodata, tinglysing og matrikkel)
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Innhold fra KDD og koblinger 

til www.kartverket.no

og www.geonorge.no

http://www.kartverket.no/
http://www.geonorge.no/


Kart og eiendomsdata 

(geodata, tinglysing og matrikkel)
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Underliggende etat og tilknyttede virksomheter
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Etatsstyring av Kartverket

Tilskudd og oppfølging av DOGA

Eierstyringen av ECC



Plankart, planregister og DOK
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Digitalisering av planprosesser – oppgraderes nå
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Samarbeidsforum for ledninger i grunnen
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Innganger til veiledere fra via sentral side for 

dokumenter eller tilrettelagt liste under planlegging
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Innganger til veiledere fra fagtema
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Planavdelingen (KDD) har tre temasider 

på regjeringen.no
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www.planlegging.no www.stedsutvikling.no www.regjeringen.no/kart

http://www.planlegging.no/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.regjeringen.no/kart


Nyhetsbrev om planlegging – og stedsutvikling
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Meld deg på «Plannytt» regjeringen.no/plannytt Meld deg på 

«Stedsutviklingsnytt»

www.regjeringen.no/stedsutviklingsnytt

https://dep.us20.list-manage.com/subscribe?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=fdb1cf05a6
https://regjeringen.no/plannytt
https://regjeringen.us20.list-manage.com/subscribe?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=4bfde94bf0
http://www.regjeringen.no/stedsutviklingsnytt


Planlegging i kystsonen 
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Veileder - strandsonen i 3D

Ni kommuner har testet veileder 

for strandsonen i 3D

Lover og retningslinjer 

for planlegging og 

ressursutnytting i 

kystnære sjøområder

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-strandsonen-i-3d/id2786912/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/kart/ni-kommuner-har-testet-veileder-for-strandsonen-i-3d/id2894614/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lover-og-retningslinjer-for-planlegging-og-ressursutnytting-i-kystnare-sjoomrader/id2616581/


Nye digitale verktøy i arealplanleggingen
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Planlegging av fritidsbebyggelse
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Planlegging av fritidsbebyggelse

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1450-planlegging-av-fritidsbebyggelse/id88355/



