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Om veilederen
Veilederen skal være til hjelp for kommunens ansatte og den/de som ønsker å fremme
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 12. Veilederen er et supplement
til overordnede veiledere, henholdsvis Miljøverndepartementets veileder T-1490
«Reguleringsplan – utarbeiding av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven» og
Nordland fylkeskommunes planskjema for Nordland.
Planforslaget skal være utarbeidet av fagkyndige, jf. plb. § 12-3.
Veilederen er inndelt i 4 hoveddeler:
1. Hvilke tjenester kommunen yter til planlegger/tiltakshaver, kostnader og
kommunens planrutiner.
2. Krav til dokumentasjonen som planlegger skal sende til kommunen i forbindelse
med
a) kunngjøring av oppstart av planarbeid
b) innsending av framlegg til plan
3. Internettlenker til regelverk, rettleder, faglige nettsteder der aktuelt fagstoff er
tilgjengelig.
4. Vedlegg

Hadsel kommune – teknisk etat
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1. Kommunens tjenester m.m.
1.1 Fra kommuneplan til gjennomføring av tiltak

1.2 Planprosessen - reguleringsplaner

1.3 Reguleringsprosessen fra A til Å
1
2

Tiltakshaver henvender seg til kommunen og bestiller oppstartsmøte
Kommunen innkaller til oppstartsmøte
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Oppstartsmøte avholdes, tiltakshaver har med seg plankonsulent. Kommunen
skriver referat. Kommunen utarbeider hjemmelshaverliste. Behovet for
utbyggingsavtaler avklares.
- Vedlagt denne veileder er mal for utbyggingsavtaler:
Tiltakshaver/plankonsulent kunngjør varsel om planoppstart (evt. med
planprogram). Innspill tilstiles plankonsulent.
- Vedlagt denne veileder er mal for kunngjøringstekst: Mal 1 - Oppstart av
planarbeid - kunngjøring
Planforslag utarbeides, og sendes kommunen for gjennomsyn.
- Vedlagt denne veileder er mal for planbeskrivelse: Mal 2 - Utarbeidelse av
plan - mal for planbeskrivelse
- Vedlagt denne veileder er egen sjekkliste for tiltakshavers planlegger som
leveres inn med planforslaget: Mal 3 - Sjekkliste for tiltakshavers planlegger
- Vedlagt denne veileder er erklæring om at tiltakshaver selv dekker evt.
forminneundersøkelser: Mal 4 - Forminneundersøkelser - erklæring
Dersom planen er i orden fremmes den for politisk behandling for offentlig
ettersyn. Innspill tilstiles kommunen.
Derom her fremkommer forhold gjennom innspillfasen som må gjennomgås av
plankonsulent, tilstiles brev fra kommunen til plankonsulent med anmodning
om ytterligere opplysninger. Tiltakshaver/plankonsulent har ikke anledning å
fakturere kommunen for å besvare slike henvendelser.
Dersom planforslaget må vesentlig endres må det legges ut på 2.gangs
ettersyn etter eget politisk vedtak. Dersom endringene er mindre vesentlige vil
det legges frem for endelig politisk behandling.
De med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på det endelige
vedtaket, og skal informeres om sin klagerett.

1.4 Mer om oppstartmøte
Innledning
Tiltakshavere som har planer om å utarbeide/få utarbeidet private forslag til
reguleringsplan for et område i kommunen, skal i følge § 12-8 i plan- og
bygningsloven og før arbeidet tar til, be om et oppstartmøte med kommunen for
å få avklart offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne bli realisert.
Kommunen kaller inn til slikt møte med minst 14 dagers varsel minimumstid til
organisering og forberedelse). Også der kommunen får kjennskap til at det er
planer om å starte opp planarbeid, f.eks. ved at det blir rekvirert situasjonskart
for utarbeiding av plan, bedt om nabovarsel for varsling av planarbeid, o.l. og
oppstartmøte ikke er krevd for tiltaket, kaller kommunen inn til oppstartmøte.
Fra møtet lager kommunen et referat. Til hjelp er laget en standard referatmal
med tilhørende sjekkliste, jf. kapittel. 4.

Formål
Formålet med oppstartmøte er å medvirke til:
 god service overfor forslagsstiller gjennom tidlig fokus på aktuelle
problemstillinger og riktig grunnlagsdokumentasjon
 tidlig avklaring av hovedpunktene i planarbeidet
- eventuell avklaring av plantype (detaljplan, områdeplan,
reguleringsendring )
- raskere saksbehandling og bedre sluttresultat
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Initiativ til oppstartmøte
Tiltakshaver/planlegger bestiller oppstartmøte før det blir kunngjort oppstart av
planarbeidet, og før planarbeidet tar til. Oppstartsmøte bestilles ved telefon/epost til kommunen. Meldinga skal inneholde opplysninger om aktuelle gårds- og
bruksnummer for aktuelt planområde, samt hovedformålet med planarbeidet.
Kommunen kaller inn til møte. Der kommunen får kjennskap til at planarbeid er
på gang uten at det er holdt oppstartmøte, kaller kommunen inn tiltakshaver til
oppstartmøte.

Forberedelse til møtet
Tiltakshaver/planlegger:
 Gjør seg kjent med kommunens veileder for reguleringsplaner.
 Klargjør hvem som skal delta fra tiltakshaver sin side i oppstartmøte, om
nødvendig med fullmakt fra tiltakshaver.
 I forkant av oppstartsmøte skal kart med forslag til avgrensing og lokalisering
av aktuelt planområde være forberedt og sendt til kommunen.
 Aktuelle hovedpunkt eller tema i planarbeidet som en ønsker å drøfte/ få
avklaring på. Frist for innsending går fram av innkallinga til oppstartsmøte.
Kommunen:
På bakgrunn av innsendt opplysninger om planarbeidet klargjør administrasjonen
hvem i kommunen som skal lede oppstartmøte og hvem andre fra kommunen
som skal delta i dette. Før møtet bør kommunen forberede følgende:










Forslag til områdeavgrensing
Kartstatus for området
Status i forhold til VVA
Gjeldende planstatus for området og tilgrensende område
Kommunale retningslinjer for området (kpa, vannforsyningsplan etc.)
Annet faktagrunnlag som kommunen måtte ha og som kan være til nytte for
tiltakshaver (bilder, registreringer o.l.)
Regionale og nasjonale føringer
Andre lokale forhold
Kommunen sin(e) deltaker(e) vurderer deretter hvilke hovedpunkt som bør
avklares i møtet, og framskaffer nødvendige supplerende materiale som kan
være til nytte i planarbeidet.

Gjennomføring av møtet
Kommunen fastsetter tid og sted for møtet og utarbeider referat fra dette med
basis i referatmal. Tiltakshaver informerer om sine planer for området.
Momentlista i referatmalen for oppstartmøtet blir gjennomgått. Likeledes avklarer
en spørsmål tiltakshaver måtte ha til kommunens veileder.
Synspunkt og råd fra kommunen er faglig sett generelle, overordna og foreløpige.
I den videre planprosessen kan det fort dukke opp nye moment som må vurderes
i det videre planarbeidet.

1.5 Underveismøter
I de fleste plansaker vil det utover oppstartmøte være aktuelt med flere møter
mellom kommunen og tiltakshaver/planlegger. Slike møter, som er avsatt i
gjennomføringsfasen av planprosjektet før forslag blir levert kommunen, blir kalt
underveismøter. Formålet er å kvalitetssikre planprosess og planforslag. Det
skal gå fram av referatet om slike møter skal gjennomføres. For en middels
komplisert sak (jf. gebyrregulativet) legger en i utgangspunktet opp til to
undervegsmøter. Det første tidlig i prosessen, det siste like før innsending av
planforslag.
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1.6 Ekstramøte
Under planarbeidet kan det oppstå nye omstendigheter som skaper behov for
ekstra møte med kommunen utover de avtalte undervegsmøtene. Slike møter er
kalt ekstramøter. Det vil alltid ligge til rette for tiltakshaver/ planlegger å ta
kontakt med kommunen med forespørsel om ekstramøte og kommunen kan gjøre
det samme når noe tilsier at kommunen bør innkalle til slikt. Kommunen skal føre
referat fra møtene. Slike referat skal legges ved saka. (Når planen er behandlet 1.
gang vil forslagstiller bli fakturert med 100 % av plangebyret, jf. gebyrregulativet)

1.7 Situasjonskart/Basiskart
Planforslag skal utarbeides med basis i godkjent situasjonskart.
Et godkjent situasjonskart omfatter følgende deler:
1) Digitale vektordata i SOSI-format fra kommunen sin grunnkartbase
(presentasjonsdata for planforslaget, i kart- og planforskriften kalt basiskart)
2) Nabooppgave m.a. til bruk for varsling av planarbeidet.
3) Informasjon om gjeldende planer for det aktuelle området.
Tiltakshaver/planlegger rekvirerer situasjonskart fra kommunen for aktuelt
område. Kommunen vil på sikt legge til rette for at rekvisisjonen og utsending av
situasjonskart kan skje via internett. Følgende alternativ kan nyttes ved
rekvisisjon av situasjonskart:
 Gjennom Norsk Eiendomsinformasjon sitt system: www.infoland.no
 Gjennom ByggSøk-systemet for plan
 Ved frammøte på kontoret der aktuelle spesifikasjoner blir klargjort
sammen med saksbehandler.

1.8 Annen kommunal dokumentasjon av interesse
Kommunene kan ha en del dokumentasjon utover det som blir levert ved
situasjonskartet, og som kan være til nytte for planlegger. Dette vil være ulike
typer registreringer som er gjort, foto av ulike slag m.m. Foto som er brukt i
produksjon av kartgrunnlaget til kommunen, inneholder normalt
tilleggsinformasjon som kan være av interesse. (Kan og utnyttes til produksjon av
3D-modeller m.m.) Under oppstartmøtet kan en nærmere klargjøre om slik
tilleggsdokumentasjon som kommunen har, er av interesse å utnytte og om
tilgangen til denne.

1.9 Rettingsarbeid på innlevert planforslag
Skulle det vise seg at innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene for å kunne
fremme det direkte for planutvalget, skal saken normalt returneres med melding
om mangler som må rettes. Men dersom dette er mindre rettingsarbeid som
forvaltingen finner mer rasjonelt at kommunen gjør, utfører kommunen disse mot
et tilleggsgebyr. Størrelsen på tilleggsgebyret går frem av kommunen sitt
gebyrregulativ.

1.10 Gebyr/pris
For kommunens ulike tjenester skal det betales gebyr/pris i samsvar med
kommunens gebyrregulativ. Gebyrregulativet finnes på kommunens hjemmesider:
http://www.hadsel.kommune.no/gebyrer-eiendom-2015.5797703-358766.html
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2. Kommunens krav til tiltakshaver/planlegger
2.1 Faglige krav
Planforslaget skal være utarbeidet av fagkyndige, jf. kravet i § plb. 12-3.
Plankonsulent må være deltaker under oppstartsmøtet.

2.2 Plannavn
Det er kommunen som er tillagt kompetansen til å fastsette plannavn, jf.
stedsnavnloven. Tiltakshaver/planlegger må derfor avklare med kommunen før
han/hun kunngjør oppstart av planarbeidet hvilket navn planen skal ha.

2.3 Kunngjøring av oppstart av planarbeid
Før tiltakshaver kunngjør oppstart av planarbeid, jf. pbl. § 12-8, skal
vedkommende:
 sende utkast til annonse til kommunen for kontroll og kvalitetssikring. I
tillegg til annonsen sendes planomriss i PDF og SOSI-format. Planlagt dato
for kunngjøring skal være opplyst.
Kommunen gir i god tid tilbakemelding om nødvendige rettinger og gir klarsignal
for kunngjøring, fører plantiltaket inn i planregisteret og opplyser om det
innmeldte planarbeidet på kommunen si hjemmeside.

2.4 Planforslaget
Planforslaget skal være i digital form og i samsvar med MD sine rettleder: T-1412
-Digitale planer. Jf. kapittel 5 og 6 i rettlederen som i si helhet er tilgjengelig på
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2002/0006/ddd/pdfv/158092veil_dig_plan_020228_ko_6_skjermoptimert.pdf. Plankartet skal være i
vektorform og i gjeldende SOSI-standard, jf. forskriften til § 2-2
Vedlagt planforslaget skal følge:
 Utfylt sjekkliste (jf. vedlegg)
 Utskrift av gjennomført SOSI-kontroll av plankartet. jf. www.statskart.no.
 Andre dokument som er listet i Miljøverndepartementet og Bygg Søk sine
rettledere for plansaker. jf. www.planlegging.no og www.byggsok.no
 Dokumentene skal leveres som Word-dokument. Kopi av varsling og andre
analoge dokument medregnet illustrasjonsmateriale som tegninger/skisser
o.l. skal leveres som Pdf-filer.

2.5 Pålagt kart-/oppmålingsarbeid
Der kommunen etter sin vurdering ikke har gode nok basiskart for det aktuelle
planarbeidet, kan kommunen pålegge tiltakshaver å få utført supplerende kart- og
oppmålingsarbeid, jf. forskriften til plb. § 2-1.
Der det er gitt slike pålegg, skal arbeidet bli utført og kommunen ha mottatt
resultatene av arbeidet før planforslaget blir sendt kommunen for oppfølgende
saksbehandling. For slike kart-/oppmålingsarbeid som blir utført av andre enn
kommunen/i kommunal regi, skal det følge med dokumentasjon for at det utførte
kart-/ oppmålingsarbeid tilfredsstiller kvalitetskravene. Disse skal gå fram av
pålegget.
For alle deler av planen der nye eiendomsgrenser eller formålsgrenser skal
fastsettes, skal tilstøtende eiendomsgrenser være målt med tilstrekkelig
nøyaktighet (maksimal usikkerhet 10 cm) før planarbeidet startes. Dersom
kommunen skal utføre dette arbeidet, må slik oppmålingsforretning rekvireres.
Dersom dette arbeidet skal utføres av andre aktører, må dette utføres av
autorisert landmåler godkjent av kommunen før arbeidet igangsettes.
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2.6 Andre pålegg
For at kommunen skal kunne gjennomføre en god saksbehandling, kan
kommunen stille nødvendige tilleggskrav i de konkrete sakene om spesielle
utredninger og underlagsdokument for vurdering av planframlegget. I disse
tilfeller skal kommunen og stille klare krav til den dokumentasjonen som skal
leveres.

2.7 Klage på pålegg i pkt. 2.5 og 2.6
Det er ingen klagerett på kommunen sine vedtak etter pkt. 2.5 og 2.6 da slike er
å regne som saksforberedende tiltak.

3. Internettlenker
Noen aktuelle lover, retningslinjer og rettledningsmateriell:
Plan- og bygningsloven kapittel 12 – Reguleringsplaner.
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-3#KAPITTEL_2-4-3
Forskrift om konsekvensutredninger.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-855
Lov om stadnamn (Stedsnavnloven)
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=Naturmangfold
Klima- og miljødepartementet: Veileder-reguleringsplaner T-1490.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=61387
9
Sametingets planveileder etter plan- og bygningsloven:
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Areal
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): «Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen»
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
Klima og miljødepartementet – Utarbeidelse av ROS-analyser
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/vedlegg-1-rosanalyse.html?id=629591
Klima og miljødepartementet: Rettleder T-1412 -Digitale planer. Link:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2002/0006/ddd/pdfv/158092veil_dig_plan_020228_ko_6_skjermoptimert.pdf.
MD: Veileder – grad av utnytting
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Veiledninger_og_brosjyrer/2007/t1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
Nordland fylkeskommune: Planskjema for Nordland
https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/planveiledning/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nettsiden «Plan»
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan.html?id=1317
Hadsel kommune – Kommuneplanens arealdel
https://www.hadsel.kommune.no/lokaldemokrati/planer-og-rapporter/14-kommuneplan-2007-2017
Hadsel kommune – artikkelen «Hvordan få regulert»
http://www.hadsel.kommune.no/hvordan-fay-regulert.345211.no.html
Regjeringens planmaler
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledningom-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

Noen aktuelle lenker i forbindelse med kunnskapsinnhentingen:
Arealis - arealinformasjon for Norge og Svalbard med havområder, men fortrinnsvis Norges fastland.
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
Artsdatabanken - nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold.
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
Askeladden - database for over alle automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og
kulturmiljøer. https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2faskeladden
Byggsøk – Gir en detaljert oversikt over aktuelle regler www.byggsok.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Siden handler om samfunnssikkerhet i
planleggingen. I tillegg ligger det også her et menypunkt til den viktigste info om klimatilpasning, bl.a.
lenker til de viktigste veilederne.
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/
Geonorge - nettsted for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge.
http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home
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Kilden - Markslag, arealressurser, jordkvalitet, jordsmonn, vegetasjon, landskap, beitelag, skogdata
og miljøregistreringer i skog. http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
Kulturminnesøk – Gir en oversikt over hittil registrerte kulturminner o.l.
http://www.kulturminnesok.no/
Miljøstatus - Kilde til den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres
miljøkunnskap i en sammenheng. http://www.miljostatus.no/
Miljøkommune – Statlig elektronisk veikryss med oversikt over statlige nettdatabaser.
http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/
Nasjonal vegdatabank - http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank
NGUs kart og data - Kart over berggrunn, grunnvann, grus og pukk, løsmasser, mineralressurser,
permafrost, radon og skredfare. http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/
Norge i bilder – ortofoto over Norges landarealer. http://www.norgeibilder.no/
NVEs databaser og karttjenester - vassdragsdata, energiressursdata, skreddata og andre
karttjenester fra NVE. http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Databaser-og-karttjenester/
Reindriftskart - Arealbrukskart over beitebruk inndelt i fem årstidsbeiter; vår-, sommer-, høst-,
høstvinter/førjuls- og vinterbeite. http://www.reindrift.no/?id=5376&subid=0
Skog og landskap (gårdskart på internett)
http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett
Skrednett www.skrednett.no
Statens kartverk – Aktuelle kart. http://www.statkart.no/Kart/

I tillegg finnes en mengde planer og tilhørende dokumentasjon tilgjengelig under
kommunale/interkommunale kartportaler under karttypene kommuneplan,
kommunedelplan og reguleringsplan.

4. Kommunens kontaktpersoner
1) Skriftlig kontakt
All skriftlig kommunikasjon skal gå til kommunen sitt ordinære postmottak som er:
Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes. E-post:
postmottak@hadsel.kommune.no
2) Koordinator for saksbehandlingen er:
Fagleder Bjørn Atle Nilsen, tlf.: 76 16 41 43. E-post: bjorn.nilsen@hadsel.kommune.no
3) Saksbehandler plan- og miljø er:
Kommuneplanlegger Hans Chr. Haakonsen, tlf. 76 16 41 48. E-post:
hans.christian.haakonsen@hadsel.kommune.no
4) Kontakt for situasjonskart og stadfest informasjon er:
GIS-ingeniør Jan Kristoffersen, tlf. 76 16 41 54. E-post:
jan.kristoffersen@hadsel.kommune.no
GIS-ingeniør Marius Zahl Johnsen, tlf. 76 16 41 55. E-post:
marius.zahl.johnsen@hadsel.kommune.no

5. Vedlegg
Som del av veiledningen følger disse vedleggene:
 Mal 1 - Oppstart av planarbeid – kunngjøring
 Mal 2 - Utarbeidelse av plan - mal for planbeskrivelse
 Mal 3 - Sjekkliste for tiltakshavers planlegger
 Mal 4 - Forminneundersøkelser – erklæring
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Mal 1 - Oppstart av planarbeid – kunngjøring
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
<Plankonsulent> gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det
startes arbeidet med utarbeiding av reguleringsplan for <Plannavn>. Tiltakshaver er
<Tiltakshavers navn/adresse>.
Området er på <> dekar og vil bli regulert til <Formål> som er i samsvar med kommuneplanens
arealdel. De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere,
naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.
Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal
gis til <Plankonsulentens kontaktinfo> innen <Dato>. Her vil en også kunne få nærmere
opplysninger. Det samme vil en på <Nettadresse>.
Det vil bli invitert til informasjonsmøte <Dato/sted>.
Planen medfører etter kommunen si foreløpige vurdering ikke krav om konsekvensutredning etter
kap. 4 i plan- og bygningsloven.
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Mal 2 - Utarbeidelse av plan - mal for planbeskrivelse
1 Sammendrag
2 Bakgrunn
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Hensikten med planen
Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tidligere vedtak i saken
Utbyggingsavtaler
Krav om konsekvensutredning?

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet plan)
4.1 Overordnede planer (fylkeskommunale planer , kommuneplanens arealdel evt.
kommundelplaner)
4.2 Gjeldende reguleringsplaner
4.3 Tilgrensende planer
4.4 Temaplaner
4.5 Statlige og fylkeskommunale planretningslinjer/rammer/føringer
5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
- Beliggenhet
- Avgrensning og størrelse på planområdet
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
5.3 Stedets karakter
- Struktur og estetikk/ byform
- Eksisterende bebyggelse
5.4 Landskap
- Topografi og landskap
- Solforhold
- Lokalklima

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

- Estetisk og kulturell verdi
Kulturminner og kulturmiljø
Naturverdier
Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Landbruk
Trafikkforhold
- Kjøreatkomst
- Vegsystem
- Trafikkmengde
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- Ulykkessituasjon
- Trafikksikkerhet for myke trafikanter
- Kollektivtilbud
5.10 Barns interesser
5.11 Sosial infrastruktur
- Skolekapasitet
- Barnehagedekning
- Annet
5.12 Universell tilgjengelighet
5.13 Teknisk infrastruktur
- Vann og avløp
- Trafo
- Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
5.14 Grunnforhold
- Stabilitetsforhold, kvikkleire
- Ledninger
- evt. rasfare
5.15 Støyforhold
5.16 Luftforurensing
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
- Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
- Rasfare
- Flomfare
- Vind
- Støy
- Luftforurensing og forurensing i grunnen
- Beredskap og ulykkesrisiko
- Andre relevante ROS tema
5.18 Næring
5.19 Analyser/ utredninger
6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
6.1.1 Reguleringsformål
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
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6.3.1 Bebyggelsens høyde
6.3.2 Grad av utnytting
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
6.5 Parkering
- Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
- Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning
- Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
6.6 Tilknytning til infrastruktur
6.7 Trafikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst, tilknytning til overordnet vegnett
6.7.2 Utforming av veger, bredde og stigningsforhold, avvik fra vegnormalen
beskrives
6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
6.7.4 Varelevering
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
6.8 Planlagte offentlige anlegg
6.9 Miljøoppfølging
- Miljøtiltak
6.10 Universell utforming
- Beskrive hvilke krav som er stilt
- Hvordan universell tilgjengelighet skal løses
6.11 Uteoppholdsareal
- Privat og felles uteoppholdsareal
- Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
- Lekeplasser
- Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer
- Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon
- Offentlige friområder
- Arealstørrelse
- Turveier
- Atkomst og tilgjengelighet
- Sesongbruk
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- Andre uteoppholdsarealer
- Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
6.12 Landbruksfaglige vurderinger
6.13 Kollektivtilbud
6.14 Kulturminner

6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

- Løsninger i forhold til kulturminner
Sosial infrastruktur
Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Plan for avfallshenting/ søppelsug
Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Rekkefølgebestemmelser

7 Konsekvensutredning
7.1 Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften tas inn i planbeskrivelsen.
Dersom utredningen er omfattende kan et sammendrag gjengis i planbeskrivelsen.
Fullstendig konsekvensutredning må da følge som vedlegg. Konsekvensutredningen må
oppsummeres tydelig slik at følgene for planen kommer godt fram.
7.2 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette kort
begrunnes
8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen.
Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt
retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø
eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.
8.1 Overordnede planer
8.2 Landskap
8.3 Stedets karakter
8.4 Byform og estetikk
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
- Naturverdier
- Biologisk mangfold
- Verdifull vegetasjon
- Viltinteresser
- Økologiske funksjoner osv
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
8.8 Uteområder
8.9 Trafikkforhold
- Vegforhold
- Trafikkøkning/reduksjon
- Kollektivtilbud
8.10 Barns interesser
8.11 Sosial infrastruktur
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- Skolekapasitet
- Barnehagekapasitet
- Annet
8.12 Universell tilgjengelighet
8.13 Folkehelse i plan
- Boligforhold
- Levevaner
- Ytre miljø
- Levekår og kultur
- Sosial tilhørighet
- Helseovervåking, ulykkesforebygging, sikkerhet og samferdsel
8.14 Energibehov - energiforbruk
8.15 ROS
- Rasfare
- Flomfare
- Vind
- Støy
- Luftforurensning
- Forurensning i grunnen
- Beredskap og ulykkesrisiko
- Andre relevante ROS tema
Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i
tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen
8.16 Jordressurser/landbruk
8.17 Teknisk infrastruktur
- Vann og avløp
- Trafo
- Annet
8.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen
8.19 Konsekvenser for næringsinteresser
8.20 Konsekvenser for folkehelsen
8.21 Interessemotsetninger
8.22 Avveining av virkninger
9 Innkomne innspill
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9.1 Merknader(sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg til
planbeskrivelsen)
9.2 Annet
10 Avsluttende kommentar
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Mal 3 - Sjekkliste for tiltakshavers planlegger
Sjekkliste for planlegger
Forslag til <reguleringsplan / utbyggingsplan / reguleringsendring> for:
<plannavn og plannummer brukt i kunngjøringa om oppstart av
planarbeidet>.
Nedenfor skal forslagsstiller i del 1 av sjekklista vise til hvor hvert tema er
drøftet/behandlet i planen og planbeskrivelsen. Dersom tema i lista ikke er aktuelt for
planen, skal det krysses av for dette og det skal gis en begrunnelse der dette vil være
tjenlig for den videre saksbehandlingen. Planlegger må konferere med fagavdelingene på
teknisk etat for å forsikre seg om at svarene i sjekklisten blir kvalitetssikret.
Sjekklisten er et hjelpemiddel og ikke fullstendig m.o.t. tema og spørsmål som eventuelt
må vurderes i planutarbeidinga, Se og punkt om utredningsbehov i referat fra
oppstartsmøtet.
DEL 1 – PLANINNHOLDET
TEMA

AKTUELLE SPØRSMÅL

KRYSS AV
JA

Presentasjonskartet

Naturgrunnlag

Grønnstruktur

Henvisning til punkt i
planbeskrivelsen:
UAKT.

1 Basiskartet: Tilfredsstiller presentasjonskartet i planen kravene i
forhold til:
- Gjeldende standard

□

□

- Kommunale pålegg

□

□

2 Planfaglige vurderinger: Er planen vurdert i forhold til:
- Grunnforhold (område som byggegrunn)

□

□

- Helningsgrad/solforhold

□

□

- Vegetasjon

□

□

- Topografi

□

□

- Geologiske ressurser

□

□

- Klima

□

□

- Annet

□

□

Er det lagt til rette for sammen-hengende
grønnstruktur i tettbygde strøk.

□

□

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for

□

□
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allmennheten
Landskap

Er den landskapsmessige virkningen av planen og
plangjennomføringen vurdert?

□

□

Estetikk

Er virkningen av tiltaket/ utbyggingen på kort og
lang avstand i forhold til eksisterende omgivelser
dokumentert?

□

□

Er utnyttingsgrad og byggehøyder vurdert i
forhold til omgivelsene?

□

□

Er det sikret at opparbeiding av felles uteareal,
gang- og sykkelveger, trafikk-løsninger, og
lignende skjer i takt med de andre delene av
planen?

□

□

Utbyggingsavtale

Er det vurdert behov for utbyggingsavtale?

□

□

Byggetomten

Kan alle tomtene få tilfredsstillende adkomst?

□

□

Veg

Viser planen, stignings-/fallforhold, fylling og
skjæring evt. murer?

□

□

Hvordan er siktforholdene?

□

□

Avklare privat/felles veg eller off. veg (krav til
offentlig veg)

□

□

Er det utført en total vurdering av behovet for
ulike typer leke- og oppholdsareal i forhold til
nær-liggende bostedsområder utenfor
plangrensen?

□

□

Størrelse, utforming og kvalitet

□

□

Bilfri adkomst til nærlekeområde

□

□

□

□

Variasjon i forhold til ulik type lek til ulike
årstider, f.eks. akebakke

□

□

Lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergrupper
sitt behov

□

□

Helse- og sikkerhetsmessige forhold, herunder
god avstand til høgspentanlegg.

□

□

Avstand til større ball-lekeplass

□

□

Fører gjennomføring av planen til tap av
eksisterende lekeareal (nært friluftsområde, åpne

□

□

Utbyggingsrekkefølge

Leke- og oppholdsareal

Oppfyller arealene krav til:

Å være egnet for lek og uteopphold (solfylt,
vindskjerma, god vegetasjon, bevist utformet i
forhold til terreng og klima, trafikksikkerhet, og er
uten forurensning)
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plasser, barnetråkk)?
Er alternative planløsninger vurdert med tanke på
å opprettholde eksisterende lekeareal?

□

□

Er erstatningsareal avsatt dersom eksisterende
leikeareal går tapt? Erstatningsarealet skal
beskrives.

□

□

Barnehager

Er behovet for areal til barnehager vurdert?

□

□

Områder for allmennheten

Er allmennhetens behov for areal i planområdet
vurdert?

□

□

Universell utforming

Sikrer planen at veger, uteområder og bygninger
får universell utforming?

□

□

Utomhusplan

Er det utarbeidet en utomhusplan som viser
eksisterende vegetasjon, nyplanting, veg,
parkering,

□

□

□

□

Langsiktig produksjonspotensial for
landbruksarealene i planen

□

□

Arealtap og drift for landbruks-eiendommene i
planen

□

□

Konsekvenser og eventuelt miljø-messige
ulemper for nærliggende landbrukseiendommer

□

□

□

□

Avveining mellom hensynet til jordvern i forhold
til andre samfunnsinteresser

□

□

Biologisk mangfold

Kommer planforslaget i konflikt med område
registrert som viktig i naturtype.

□

□

Naturområde

Kommer planforslaget i konflikt med naturområde som:
Er vernet eller foreslått vernet?

□

□

Er voksesteder/leveområder for
sjeldne/sårbare/truede arter og samfunn?

□

□

Er kvartær eller berggrunn-geologisk
interessante?

□

□

Er definert som inngrepsfrie naturområde
(INON)?

□

□

Erstatningsareal

gangveg, stigningsforhold og utesteder?
Omsorgsboliger

Ligg omsorgsboliger sentralt plassert i forhold til
butikk og offentlig service/ tilbud?

Landbruk

Er landbruksinteressene vurdert i forhold til:

Alternative løsninger og areal-disponeringsmåter
ved omdisponering av hensyn til jordvern i
forhold til andre
Samfunnsinteresser

Veileder – Utarbeidelse av reguleringsplaner

Side 20

Strandsone sjø
og vassdrag

Friluftslivsinteresser

Fiskeinteresser

Forurensing

Klima og energi

Ligger planområdet i strandsonen?

□

□

Er det foretatt vurdering av funksjonell
strandsone?

□

□

Er det foretatt en vurdering av byggegrense mot
sjø og vassdrag?

□

□

Område av nasjonal/regional/lokal verdi for
friluftslivet?

□

□

Offentlig friluftsområde/friområde?

□

□

Allmenn fri ferdsel/løyper/stier?

□

□

Kommer planforslaget i konflikt med
gyteplasspotensial/ oppvekstområde
/leveområde/ kantsoner eller marine anlegg?

□

□

Kommer planforslaget i konflikt med:

Er det utført en vurdering/dokumentasjon av helse- og sikkerhetsmessige krav med hensyn til:
Luftforurensning fra eksisterende og planlagte
kilder?

□

□

Støy fra eksisterende (trafikk, osv.) og planlagte
tiltak?

□

□

Forurenset grunn?

□

□

Fare for forurensing/tap av eksisterende
drikkevatn i og utenfor utbyggings-området ?

□

□

Er klimatiske forhold vurdert?

□

□

Er planen utformet med tanke på å minimaliserer
behovet for bruk av energi til transport, belysning
og

□

□

Er alternative fornybare energikilder vurdert?

□

□

Er det planlagt energiøkonomiserings-tiltak?

□

□

□

□

Automatisk fredede kulturminner

□

□

Vedtaksfredet kulturminne

□

□

Bevaringsverdige bygninger og miljø

□

□

oppvarming?

Kulturlandskap/
kulturminne

Kommer planen i konflikt med:
Kulturlandskap med høy verdi
Er det utført vurderinger av/dokumentert forhold til:
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Naturbasert utrygghet

Kulturbasert utrygghet

Risiko som følge av
plantiltaket utenfor
planområdet

Er det i planområdet fare for:
Flom/ springflo/ stormflo

□

□

Ras/skred- stein, jord, leire

□

□

Skrenter/stup

□

□

Radon/stråling

□

□

Andre faremoment

□

□

Er det i omgivelsene anlegg/ virksomheter som
ved uforutsette hendinger kan medføre alvorlig
skade på folk og eiendom (eksplosjon,
forurensning av ulike slag, flom/skred, m.m.)?

□

□

Vil uforutsette hendelser på nærliggende
trafikkårer utgjøre en risiko for området?

□

□

Har tidligere arealbruk medført forhold som
krever sikringstiltak?

□

□

Vil tiltaket øke faren for uhell, skader o.l. som kan
få store konsekvenser for natur eller folk i
området og i omgivelsene?

□

□

□

□

Vil drenering av området øke flomfaren i området
som ligger nedenfor?

□

□

Medfører planen trang for nye
trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet?

□

□

Er TEK10 § 11-17 vurdert?

□

□

Tilfredsstiller planen tilfredsstillende adkomst for
utrykkings- kjøretøy?

□

□

Er det kjørbar atkomst frem til alle angrepsveier?
(For større bygninger bør det være kjørbar
atkomst rundt hele bygningen).

□

□

Blir slangeutlegg fra brannbil til bygningenes
fasader mer enn 50 meter?

□

□

Blir avstand fra brannbil til vannuttak for
slokkevann mer enn 50 meter?

□

□

Er bredde på oppstillingsplass for brannkjøretøy
minst 7 meter og lengde minst 12 meter?

□

□

Er stigningsforhold på oppstillingsplass kontrollert
til å være maksimalt 6 %?

□

□

□

□

Er det i planen bygninger/ virksomheter som
medfører
økt fare for eksplosjoner, luft-, vann- og
jordforurensing?

Beredskap

Er punktbelastning støtteben 19 tonn og
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belastningsflate 60 cm x 60 cm tatt med?
Etableres her brøyterutiner for oppstillingsplass?

□

□

Hvor lang tid vil brannbiler benytte til området?

Trafikkanalyse

Minutter

Er det tilstrekkelig kapasitet til slukkevann i
området i tilfelle brann?

□

□

Medfører planen behov for nye tiltak/øket
kapasitet i eksisterende beredskap?

□

□

Er det utført trafikkanalyse/ støyvurdering ved
etablering langs høg trafikkert vegnett?

□

□

Fører tiltaket til økning i transport?

□

□

Er kapasitet for parkering vurdert?

□

□

Er evt. ombygging av veien vurdert ut fra nevnte
analyser?

Trafikkplan/ vei- utforming

Avkjøringer og kryss

Kollektivtrafikk

Trafikktrygghet og
tilgjengelighet

Tilfredsstiller veiene i planen veinormalen, når det gjelder:
Veibredde

□

□

Kurveparameter

□

□

Grøfter

□

□

Fortau/gang- og sykkelveger og
fotgjengeroverganger

□

□

Høydeforhold/stigningsforhold

□

□

Tilstrekkelig areal til offentlige veiformål

□

□

Kryss/ avkjøringer – frisiktsoner

□

□

Byggegrenser

□

□

Dimensjonerende fartsgrense

□

□

Er avkjørsel til hovedveger i samsvar med
vegvesenets rammeplan for avkjørsler?

□

□

Er trafikktrygghet og trafikkavvikling vurdert?

□

□

Er det tilrettelagt for kollektivtrafikk?

□

□

Er det tilrettelagt for busslomme, leskur?

□

□

Er kollektivløysingen gjort tilgjengelig for
bevegelse- og funksjonshemmede (universell
utforming)?

□

□

Er trafikktrygghet og tilgjengelighet vurdert spesielt med hensyn til:
Skole/barnehage
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Vannforsyning,
avløpsanlegg og
renovasjon

Lekeareal/oppholdsareal

□

□

Bussholdeplasser/ kollektivtilbud

□

□

Nærbutikk

□

□

Bostedsområde

□

□

Renovasjonskjøretøy

□

□

Utrykningskjøretøy (min 3,5 m bredde)

□

□

Er tilfredsstillende vannforsyning og avløpsløsning
ivaretatt i planen?

□

□

Er det utarbeidet rammeplan i samsvar med krav i
VVA-normen?

□

□

Skal tiltaket/utbyggingen koples til offentlig
vannforsyningsanlegg? (Dersom ikke skal planen
beskrive hvordan vannforsyningen er forutsett
løst.)

□

□

□

□

Er bortledning av overvann ivaretatt?

□

□

Hvordan skal renovasjonsbehovet løsest?

□

□

Skal tiltaket/utbyggingen kobles til offentlig
avløpsnett?
Dersom avløpet ikke blir koplet til offentlig
ledningsnett, skal planen beskrive hvordan dette
er forutsett løst?

Helse miljø og sikkerhet

Folkehelse i plan

Er planen sine konsekvenser for helse miljø og sikkerhet vurdert med hensyn til:
Naturgrunnlag og biologisk mangfold

□

□

Miljøkvalitet i jord, vann og luft

□

□

Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet

□

□

Samfunnssikkerhet

□

□

Miljøvennlig utvikling

□

□

Er forholdet mellom boligstruktur og
befolkningssammensetning vurdert?

□

□

Er det planlagt/stilt krav til i boligområder
(lekeplasser, friområder og uteoppholdsarealer)?

□

□

Er det stilt krav til miljøkvalitet, utforming og
størrelse på lekearealer, uteoppholdsarealer,
nærfriluftsområder og andre friområder?

□

□

□

□

Boligforhold:

Er det stilt krav til utbyggingsrekkefølge i
boligområder slik at sosial og teknisk infrastruktur
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er på pass før boligene tas i bruk?
Er kravene til universell utforming ivaretatt?

□

□

Er muligheten for fysisk aktivitet i nærmiljøet til
boområdene ivaretatt?

□

□

Vil planen føre til endringer i tilgang til
rekreasjonsarealer, sosial infrastruktur med mer?

□

□

Er det foreslått tiltak som bygger opp under
handlingsplan for fysisk aktivitet?

□

□

Er det foreslått tiltak for å fremme
”nærfriluftslivet” i kommunen (i f.eks.
grønnstrukturplan)?

□

□

Er det lagt planer for å fremme gang- og
sykkelaktivitet i hverdagsaktiviteter i
kommunesentrum tilknyttet butikker og sentra?
(gjelder kun for reguleringsplaner i sentrumsnære
områder)

□

□

Brukes folkehelsetema (fysisk aktivitet, skader og
ulykker med mer), hensynssoner og
konsekvensutredninger?

□

□

Hvilke utfordringer har kommunen i forhold til
forurensing (vann, jord, støv, støy og luft)?

□

□

Er det rekreasjonsareal som er særlig utsatt for
forurensning eller uhell?

□

□

Universell utforming, status i planen og eventuell
konkretiseringer (er alle grupper
funksjonshemmede ivaretatt i planen?)

□

□

Har kommunen kartlagt turstier og verdifulle
områder friluftsliv og nærfriluftsliv?

□

□

Har kommunen tallfestet omfanget av
kommunens gang-sykkelveier og planlagt
investeringer for å bedre klima og folkehelse?

□

□

Er det foreslått tiltak som fremmer sosial
inkludering, for eksempel møteplasser?

□

□

Er helhetstenkning og bred faglig deltakelse i lagt
til grunn i planprosessen?

□

□

Hva med mobilisering av utsatte grupper og
dialog i planarbeidet?

□

□

Levevaner:

Ytre miljø:

Levekår og kultur

Sosial tilhørighet

Helseovervåking, ulykkesforebygging, sikkerhet og samferdsel:
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Driftsutgifter

Er kommuneplanens samfunnsdel, arealdel,
handlingsprogram/ økonomiplan og
kommunedelplaner gjennomgått for å klarlegge
hvilke folkehelsemål som er satt i kommunens
planverk?

□

□

Er det tilrettelagt for at barn og unge kan gå og
sykle til skolen?

□

□

Er fysisk sikkerhet og psykososial trygghet
ivaretatt i planen?

□

□

Hva gjøres for å forebygge vold og kriminalitet?

□

□

Medfører tiltaket/utbyggingen spesiell økning av kommunen sine utgifter til:
Vegvedlikehold og vedlikehold av ledningsnett

□

□

Hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale
tjenester

□

□

Skole og barnehage

□

□

Forutsetter planen inngrep i/på annen sin
eiendom?

□

□

Er det inngått avtale i forhold til inngrep(ene)?

□

□

Er planen presentert i flere vertikalnivå

□

□

Er den tekniske presentasjonen av planforslaget
for kartet sitt vedkommende i samsvar med
nasjonal standard ?

□

□

Foreligger det dokumentert SOSI-kontroll av
planen?

□

□

Er planforslag i pdf-format?

□

□

Er forslaget til bestemmelser gitt som worddokument?

□

□

Er alle lovpålagte saksvedlegg på plass i digital
form (word-dokument/pdf-filer)?

□

□

Er andre saksvedlegg i digital form
(worddokument/ pdf-filer)?

□

□

Ja

Nei

Uakt.

□

□

□

Tilfredsstiller planforslaget rikspolitiske retningslinjer

□

□

□

Tilfredsstiller planforslaget arealpolitiske føringer i fylkesplanen

□

□

□

Eiendomsinngrep/
erstatning/ innløsning

Eventuelle egne vurderinger:

Tekniske krav til
presentasjonen av
planforslaget

Forhold til overordnet plankrav
Tilfredsstiller planforslaget aktuelle lovkrav
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Tilfredstiller planforslaget regional plan – Klimautfordringene i Nordland 20112020

□

□

□

Tilfredstiller planforslaget regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021

□

□

□

Tilfredstiller planforslaget forvaltningsplan for vannregion Nordland for
planperioden 2010 – 2015

□

□

□

Tilfredstiller planforslaget regional plan om små vannkraftverk i Nordland 20122025

□

□

□

Tilfredstiller planforslaget regional planbestemmelse om etablering av
kjøpesenter

□

□

□

Er nedre byggegrense mot havet 3,5 m. over havnivå 0 etter NN1954?

□

□

□

Er byggegrensen innenfor 100-metersbeltet for anadrome vassdrag?

□

□

□

Er byggegrensen innenfor 100-metersbeltet i forhold til strandsonen?

□

□

□

Er geoteknisk vurdering/ undersøkelse gjennomført?

□

□

□

Er planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel fulgt opp?

□

□

□

Forholdet til kommuneplanens arealdel

DEL 2: PLANMATERIALET
INNHOLD I PLANKART OG TEGNFORKLARING, MATERIALE SOM SKAL LEVERES:
PLANKART
Kartgrunnlag





Kartkoordinater
Oppdaterte eiendomsgrenser og nummer
Høydetall og fastmerke
Eventuelt behov for oppmåling er klarert med kommunen

SOSI-standard



Samsvar med gjeldende SOSI-standard
Vedlagt feilfri SOSI-kontroll

Linjesymbol









Planens yttergrense
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert tomtegrense
Regulert senterlinje veg
Eiendomsgrense som skal oppheves
Omriss av planlagt utbygging med møneretning på illustrasjonsplan
Omriss av eksisterende utbygging som inngår i planen
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Utbygging som er forutsatt fjernet
Måle- og avstandsliner (veibredde, avstand byggegrense, frisiktsforhold)
Skråningsutslag og/eller støttemurer

Tekst og tallverdi


















Reguleringsformål (på land og i sjø) og underformål
Veinavn og gatenummer (det må gå fram om det er kommunal, fylkes- eller riksveg)
Tomtenummer
Byggegrenser/byggesoner (tallverdi)
Frisiktsoner (tallverdi)
Terrenghøyder på alle koter
Vegbredder og høyder
Kurveradier for alle veger (tallverdi)
Avstand fra senterline/vegkant til byggegrense
Leplanting
Grad av utnytting og ev. antall etasjer
Bygninger si høydeplassering i terrenget
Arealet eller området sin størrelse i dekar (daa)
Skjermingstiltak
Utendørs oppholdsareal og fellesareal
Reguleringsformål for tilgrensende areal er tegna inn
Formålsområder skal være benevnt i bKoder

Tegnforklaring







Tittelfelt i samsvar med rettleder fra Miljøverndepartementet
Tittelfelt med felt for revisjoner
Tittelfelt med formåltekst og SOSI-kode i parentes
Samsvar med symbol- og fargebruk på plankartet
Plantittel godkjent av kommunen
Plannummer gitt av kommunen

MATERIALE SOM SKAL LEVERES










Planforslag, en papirkopi i farger med identisk utseende pdf-fil (M= 1:1000)
Planforslag A3-format i farger
Digital plan i samsvar med Miljøverndepartementet sin rettleder
Reguleringsbestemmelser (på papir og i Word-format) i samsvar med Miljøverndepartementets veileder
Beskrivelse av planforslaget (på papir og i Word-format) i samsvar med MD sin rettleier
Sjekkliste og vurdering av konsekvenser for folkehelsen
Kopi av kunngjøring i minst to aviser med kunngjøringsdato (på papir og som scannet bilde)
Varsel om planoppstart, kopi av brev til etater og grunneiere, og innkommende merknader
Erklæring; dekning av kostnader til fornminneundersøkelse, se vedlegg F

Tilleggsmateriale som blir krevd i noen saker
For format større enn A3 skal det også leverast kopi minsket til A3. Originalformatet skal leveres med identisk utseende Pdffil.










Illustrasjonsplan
Terrengprofiler/snitt gjennom bygninger
Lengdeprofiler for veger
Illustrasjoner i form av skisser, foto, modell, animasjon
Analyse av sol- og skyggeforhold
Støyberegninger og andre fagrapporter
Renovasjonsteknisk plan
Plan for vann, avløp og overvann
Annet ............................................................
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SLUTTKOMMENTARER
De avkryssede punktene under Del I. Planens innhold og Del II. Planmaterialet er vurdert og gjort rede for i samsvar med
gjeldende kommunale normer og retningslinjer, og er i samsvar med
Miljøverndepartementets rettleder «Plan og kart etter plan- og bygningsloven» T-1412.
Forslagsstiller er kjent med at materiale som ikke oppfyller kravene, vil bli returnert. Sjekklista er gjennomgått av
forslagsstiller i forbindelse med utarbeiding av planforslaget.

UNDERSKRIFT.
Plannavn:
ID-nummer:
Forslagsstiller:
Dato:
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Mal 4 - Forminneundersøkelser – erklæring
Erklæring om dekking av kostnader til forminneundersøkelse

Gjelder:

<Planens tittel og plannummer>

Tiltakshaver: <Tiltakshavers navn/adresse>

Underskriver tar på seg å dekke alle eventuelle kostnader med fornminneundersøkelse
som er nødvendig for å få behandlet overnevnte plan frem til endelig vedtak.

……………………………….

…………………………….

Sted/ Dato

Underskrift
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