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Innledning 
 
Kort orientering om intensjonen med, innholdet i og bruken av startpakken. 
 
Startpakken skal være til hjelp ved oppstart og utarbeiding av regulerings- og 
bebyggelsesplaner i Skaun kommune. 
Plan- og bygningsloven fastsetter at planforslaget skal utarbeides av fagkyndige. Det 
forutsettes at forslagsstiller allerede er kjent med gjeldende lovverk, rikspolitiske 
retningslinjer, veiledere og rundskriv. 
Startpakken er inndelt i 3 hovedavsnitt; del A, del B og del C. 

Del A inneholder materiale for oppstartsmøte. Materialet beholdes av søker og benyttes ved 
varsling av planoppstart og til hjelp i planarbeidet. 

• Del B inneholder materiale som søker fyller ut, signerer og returnerer ved innsending 
av planforslaget. Viser også hvilke krav vi stiller til innholdet i planen. 

• Del C inneholder informasjon og grunnlagsmateriale til hjelp i planarbeidet. 
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Del A: 
 
A1 Oppstartmøte for regulerings- og bebyggelsesplaner 
 
Krav til forberedelse og bakgrunnsmateriale 
 
Formål med oppstartmøte er å: 
• Bidra til tidlig avklaring av hovedpunkt i planarbeidet 
• Raskere saksbehandling og bedre resultat 
• Bedre service overfor forslagstiller gjennom tidlig fokus på aktuelle problemstillinger 
  og riktig grunnlagsdokumentasjon 
 
Avtale oppstartmøte: 
Forslagstiller oppfordres til å avtale oppstartmøte før det bestilles startpakke, før det 
kunngjøres oppstart av planarbeidet og før det utarbeides eller leveres inn planforslag. Møtet 
avtales teknisk kontor. 
 
Møtedeltakelse 
Teknisk kontor deltar med minst to medarbeidere. I tillegg møter, etter behov, representanter fra 
andre kommunale tjenesteområder. Regulerings- og bebyggelsesplaner skal utarbeides av 
fagkyndige, og det forutsettes at forslagstiller har sikret fagkyndig deltakelse i oppstartmøtet. 
 
Forberedelse til møtet 
Forslagstiller: 
Utarbeider kartskisse for avgrensing og lokalisering av planområde og setter opp 
aktuelle hovedpunkt eller tema i planarbeidet til drøfting og avklaring (kfr. vedlagte 
momentliste). Dette er nødvendig materiale for å kunne avtale og gjennomføre 
oppstartmøte. Materialet skal være teknisk kontor i hende i god tid før møtet. 
 
Avd. Plan, Teknisk kontor: 
Fremskaffer informasjon om gjeldende plansituasjon i området, tilgjengelige 
grunnlagsdata (basiskart, plandata m.m.) og utvekslingsformat for disse, om aktuelle 
overordnede politiske føringer, vurderer hovedpunkt og informerer aktuelle 
kommunale tjenesteområder om møtet, herunder ber om foreløpige synspunkt. 
 
Gjennomføring av møtet 
Teknisk kontor informerer om hensikten med møtet og oppsummerer forberedelsene til møtet. 
Forslagstiller informerer om sine planer for tiltaket og området. Momentliste i referatmal for 
oppstartmøtet gjennomgås. Nødvendig eller aktuelt materiale om gjeldende planer m.m. 
gjennomgås. 
Hensikten med møtet er å gi gjensidig orientering og å etablere tidlig kontakt mellom 
forslagstiller og teknisk kontor. Synspunkt og råd fra teknisk kontor er faglig sett generelle og 
overordnede, foreløpige og ikke avgjørende med hensyn til videre planprosess, mulige ukjente 
momenter og kommende politiske vedtak. Teknisk kontor skal oppsummere om planformålet 
og planarbeidet kan anbefales eller ikke i forhold til gjeldende planer i området og for 
kommunen. 
 
Referat fra møtet 
Representant fra Avd. Plan, Teknisk kontor skriver referat fra møtet etter foreliggende mal. Begge 
parter 
skal skrive under på referatet. 
 
 
 



 
Forslag til referat fra oppstartmøte i privat plansak 
 
Oppstartmøtet har som formål å avklare tidlig kontakt mellom forslagstiller og kommunen i 
private plansaker. Oppstartmøtet skal primært gi gjensidig orientering. Det forutsettes at 
forslagstiller på forhånd har sendt inn kartskisse for planområdet og satt opp forslag til 
hovedpunkt i planarbeidet. Teknisk kontor orienterer om overordnede planer og føringer, 
veileder om planarbeidet generelt og informerer om planprosessen. For krav til innhold og 
planfremstilling vises til startpakken. 
Teknisk kontor vurderinger er faglige, generelle og av foreløpig karakter. Oppstartmøtet skal 
avklare aktuelle tema og spørsmål, men skal ikke avgjøre viktige punkt som forutsettes belyst 
i videre planprosess frem til endelig politisk vedtak. 
 
 
 
Møtedato:    Møtetid:    Møtested: 
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Deltakere:Forslagstiller/søker: 
 
 
 
Konsulent/kontaktperson: 
 
 
 
Eiendommer:    Gnr.    Bnr. 
 
 
 
Saksnr.: 
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Momentliste til oppstartsmøte: 
 
Momentliste til oppstartmøtet 
 
FAKTADEL 
1. Fremlagt materiale 
Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagstiller: 
� Kartskisser i mål 1:500 / 1:1000 / 1:5000 
� Beskrivelse/oppstilling av tema for drøfting 
� Illustrasjoner og lignende 
� Annet, spesifiser: 
� Evaluering av innsendt materiale: 
 
2. Beskrivelse av planområdet 
Formål med planen: 
Størrelse på planområdet, da: 
Lokalisering / adresse: 
Eksisterende arealbruk: 
 
3. Gjeldende planer i området 
 

 Bestemmelser utlevert Kart utlevert Merknad 
 Papirkopi Filformat Papirkopi Filformat  
Kommuneplanens 
Arealdel 
 

     

Gjeldene 
Reguleringsplan/ 
Bebyggelsesplan 

     

Tilgrensede 
Reguleringsplaner/ 
Bebyggelsesplan 

     

Annet 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
4. Pågående planarbeid 
� Det pågår ikke planarbeid i området etter det teknisk kontor kjenner til 
� Det pågår følgende planarbeid i området: 
� Konsekvensutredning er under arbeid i området 
� Annet 
 
 
 
5. Kan teknisk kontor anbefale oppstart ? 
� Reguleringsspørsmålet legges frem for Plan og miljøutvalget etter § 30-1. 
    ledd (råd) i plan- og bygningsloven. 
� Planarbeidet er i samsvar med gjeldende planer. 
� Planarbeidet antas å kunne fremmes som privat reguleringsplan/endring. 
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� Usikkerhet om oppstart av planarbeidet kan anbefales 
� Planarbeidet er i strid med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt: 
� Oppstart av planarbeidet anbefales ikke. 
 
6. Konsekvensutredning (KU), kfr. kap VII-a i plan- og bygningsloven 
� Tiltaket antas å kreve konsekvensutredning 
� Evt. info om oppfangskriterier og saksgang for KU 
 
Viktige tema i planarbeidet 
 
7. Følgende tema må belyses av forslagstiller (kryss av etter behov og evt. suppler med 
kommentarer eller behov for utredninger): 
� Vei- /trafikksituasjon (kapasitet, sikkerhet, veistandard) 
� Tilkomst/avkjørsel 
� Parkering (behov, normer) 
� Kollektivtilgjengelighet (busstilbud, nærhet, bane) 
� Infrastruktur/off.- og privat service (skole, barnehage, butikk, o.l) 
� Landbruk (areal i drift/evt. potensiale for drift) 
� Forurensing/støy, luft, tomtegrunn 
� Barn og unges interesser i planområdet (behov, bruk av areal til lek/aktiviteter) 
� Friluftsliv/grønne interesser (behov, bruk, sti/korridor, tur, strand) 
� Naturvern (biologisk mangfold, fauna) 
� Kulturminner (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 
� Landskap (natur-, kulturlandskap, hoveddrag) 
� Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk) 
� Vassdrag (elv, vann, nedslagsfelt) 
� Næring/handel/industri/kontorinteresser 
� Rasfare 
� Vann og avløp 
� Alternativ-vurderinger (arealavgrensing, lokalisering) 
� Annet (spesifiser): 
 
8. Viktige formelle punkt i planforslaget / kommentarer 
� Avgrensing av planområdet 
� Kategorier for arealbruksformål 
� Byggegrenser 
� Utnyttingsgrad / egnet type bebyggelse. 
� Planbestemmelser 
� Evt. rekkefølgekrav 
 
Informasjon / veiledning / krav til planmateriale 
9. Planprosess 
Teknisk kontor har informert om følgende forhold: 
� Kunngjøring av oppstart planarbeid (kfr. Startpakken) 
� Varslingsbrev (kfr. Startpakken) 
� Tilrettelegging for informasjonstiltak og medvirkning 
� Startpakke (utarbeides og sendes søker med utgangspunkt i dette møtereferatet) 
� Retur av ufullstendig planmateriale (kfr. Startpakken) 
� Teknisk plan 
� Utbygingsavtale 
 
10. Saksgang og tidsforbruk 
� Saksgang faglig og politisk, fordeling av ansvar 
� Gjennomsnittlig tidsforbruk i faser i plansaker 
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� Teknisk kontor sin saksbehandling 
 
11. Krav til planfremstilling 
� Kfr. Startpakken 
 
12. Gebyr 
� Reglement for gebyr i plansaker/utbygingsavtaler (kfr. Startpakken) 
 
13. Andre ting som er viktig for planprossesen. 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger er faglige og foreløpige og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og 
politiske vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om/behov for 
endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for planforslaget, teknisk kontor sin 
vurdering og kan forlenge saksbehandlingstiden. 
Saksbehandler blir tildelt etter at planforslaget er mottatt for behandling. 
 
Skaun, dato…………………… 
 
Referent: ……………………….. 
 
Referat er mottatt og godkjent Forslagstiller ……………………………… 
 
Avd. Plan, Teknisk kontor ……………………………… 
 
Referat er et arbeidsdokument og kan unntas fra offentlighet frem til et planforslag foreligger. 
 
� Kryss av ved behov for foreløpig unntak fra offentlighet. 
 
Vedleggsliste – planstartvarsel: 
 

   Adresseliste 
* Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
* Statens Vegvesen, vegkontoret i Sør-Trøndelag 
* Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 Trondheimsregionens friluftsråd 
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/landbruksavd. 
 Nettbuss Trøndelag 
 Mattilsynet 
 TrønderEnergi AS,  Region sør 
 Telenor, Servicesenter for nettutbygging 
 Norges vassdrags og energiverk 
 Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 
* Barne-/unges reperesentant i Skaun kommune  
 Helse og omsorgsutvalget 
 Oppvekst og kulturutvalget 
* Naboer og gjenboere.. 
* Borettslag/velforeing i området 
  
  

 
* Disse skal tilsendes uansett. 
 



Startpakke for Skaun kommune.  Teknisk kontor.  
  

 

Del B 
 
B1 Sjekkliste for utarbeidelse av planforslag 
Denne skal leveres med planforslaget. 
 
 
 

Skaun kommune 
Forslag til reguleringsplan/bebyggelsesplan/reguleringsendring for: 
 
 
Nedenfor skal forslagsstiller vise til hvor hvert tema er drøftet/behandlet i planen og planbeskrivelsen 
Dersom tema i lista ikke er aktuelt for planen begrunnes dette i vedtak. 
Planforslaget skal presenteres på mest mulig oppdatert kartgrunnlag, herunder ajourførte 
eiendomsforhold. 

Tema Aktuelle spørsmål Ja Nei Ikke 
aktuelt 

Merknad Sign. 

0. GENERELT 
Navnsetting Er navnekommiteen kontaktet vedrørende navn på 

veier i reguleringsplanen?   
Før 1. gangsbehandling 

     

Behandlingsgebyr Er behandlingsgebyr betalt?      

Annonsering Er oppstart av planarbeid annonsert?      

1. KARTGRUNNLAG, KOORDINATNETT, HØYDEGRUNNLAG 
Finnes det oppdatert digitalt kartverk i området?      

Finnes det 1 meters koter i hele området?      

Grunnkart 

Er det behov for innmåling som grunnlag for 
oppbygging av terrengmodell? 

     

Kartdatum EUREF89      

Er høydegrunnlaget kontrollert?      

Nøyaktighet 

Er det kontrollert at det er sammenfallende 
koordinatsystem og høydegrunnlag for alle grunndata? 

     

Er eiendomsgrensene i området koordinatfestet?      Eiendomms-
forhold 

Har regulant hjemmel eller erklæring fra 
hjemmelshaver på aktuelle områder? 

     

2. PLANOMRÅDETS BESKAFFENHET 
Er planen vurdert i forhold til: 

- grunnforhold 
- solforhold 
- vegetasjon 
- topografi 
- geologiske ressurser 
- klima inkl. vindforhold 

     

Naturgrunnlag 

Andre forhold: spesifiser.      

Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til: 
- skole/barnehage 
- servicetilbud 
- friluftsområde 
- infrastruktur 
- kollektivtilbud 

     

Lokaliserings-
faktorer 

Andre forhold: spesifiser.      

Er det tilstrebet sammenheng i grønnstruktur i 
tettbygd strøk? 

     
Grønnstruktur 

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten?      
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Landskap Er tiltakets/utbyggingens virkning i landskapet 
dokumentert? f.eks profil 

     

Er tiltakets/utbyggingens nærvirkning, fjernvirkning og 
tilpassning til eksisterende omgivelser dokumentert? 

     
Estetikk 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyde vurdert i forhold til 
omgivelsene? 

     

3. JORDVERN- OG LANDBRUKSFAGLIG VURDERINGER 
Landbruk Er tiltaket/planen vurdert i forhold til 

landbruksinteresser når det gjelder: 
- avveining mellom hensyn til jordvernet i 

forhold til andre samfunnsinteresser 
- miljømessige ulemper for tilgrensende 

landbruksareal som kan medføre krav om 
restriksjoner på drift 

- alternative løsninger og 
arealdisponeringsmåter, ved omdisponering 
av landbruksareal til annet formål 

     

Virkeområde 
jordloven 

Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i 
jordloven fortsatt gjelde i deler av området (jfr. §§ 9 
og 12)? 

     

4. MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER 
Biologisk 
mangfold 

Kommer forsaget o konflikt med områder som er 
registrert som viktige i biologisk mangfold kartlegging? 

     

Naturområder Kommer planforslaget  i konflikt med naturområder 
som: 

- er vernet eller foreslått vernet, herunder 
verna vassdrag 

- er vokseststeder/leveområder for 
sjeldne/sårbare/trua arter og samfunn 

- er kvartær- eller bergrunnsgeologiske 
interessante 

- er definert som inngrepsfrie naturområder  

     

Strandsonen Medfører planforslaget utbygging i 100-metersbeltet til 
sjøen? 

     

Friluftslivs- 
Interesser 

Kommer planforslaget i konflikt med: 
- områder av nasjonal/regional/lokal verdi for 

friluftsliv 
- off. friluftsområder/friområder 
- allmenn fri ferdsel/løyper/stier/markaområder 
- ferdsel i 50/100-metersbelte ved vann og 

vassdrag (fiske-, bade-, rasteplasser osv.) 

     

Fiskeinteresser Kommer planforslaget i konflikt med: 
- gytemuligheter/oppvekstområder/leve-

områder/kantsoner 
     

Viltinteresser Kommer planforslaget i konflit med: 
- viltområder/vilttrekk, jfr. Viltkart 
- leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 

     

Fører planforslaget til negative konsekvenser for 
vassdrag, vannforekomst eller strandnære areal? 

     
Vassdrags-
forvaltning 

Utløser planen behov for behandling etter 
vannressurs/vassdragsloven? 

     

Forurensing Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- 
og sikkerhetsmessige krav mhp: 

- luftforurensning fra eksisterende og planlagte 
kilder 

- støy fra eksisterende (trafikk, industri, osv.) 
og planlagte tiltak 

- forurensa grunn 
- drikkevann 

     

ENØK Er energiøkonomiske tiltak vurdert?      

5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Kulturlandskap Kommer planen o konflikt med kulturlandskap av høy 

verdi? 
     

Kulturminner Er det foretatt vurdering av/dokumentert forhold til 
kulturminner? 

     

6. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
Naturbasert 
sårbarhet 

Er det i planområdet fare med h.h.t.: 
- flom, (og jfr. flomsonekart) 
- ras/skred – stein, jord og leire 
- radon/stråling 

     

Virksomhets-
basert sårbarhet 

Er det i planområdet fare m.h.t.: 
- industrianlegg – brann og eksplosjon 
- virksomheter hvor andre forurensinger kan 

forekomme 
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- lagringsplasser (industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres 

- elektromagnetisk felt fra kraftledninger 
(helsefare) 

- anlegg for deponering og destruksjon av 
avfall/spesialavfall og gamle fyllplasser 

- forurenset grunn og sjøsedimenter i 
forbindelse med planlagt endret bruk av 
tidligere industritomter 

- transport av farlig gods (spesielle traséer) 
Infrastruktur Medfører planen/tiltaket risiko i forbindelse med: 

- veitrafikk/transportnett 
- båttrafikk/brygger 

     

7. BARN, UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG ELDRES INTERESSER 
Leke- og 
oppholdsarealer 

Oppfyller arealene krav til: 
- størrelse, utforming plassering og kvalitet 
- egnethet for lek og opphold (solfylt, 

vindskjermet, god vegetasjon, bevist 
utformet i forhold til terreng og klima, 
trafikksikkerhet, uten forurensning) 

- variasjon mhp. Ulik type lek til ulike årstider 
- lett tilgjengelig og tilpasset ulike 

brukergruppers behov 
- helse- og sikkerhetsmessige forhold 

     

Fører gjennomføring av planen til tap av bestående 
lekeareal (nære friluftsområder, åpne plasser, 
barnetråkk, ”100-metersskog”)? 

     

Er alternative planløsninger vurdert med tanke på å 
opprettholde bestående lekeareal? 

     

Erstatningsareal 

Er erstatningsareal avsatt og beskrevet dersom 
bestående lekeareal går tapt? 

     

Er behovet for areal til barnehager vurdert etter 
kommunens rekkefølgebestemmelser? 

     
Barnehager/ 
Skoler 

Avstand til skole (skoleskyss)?       

Er områder tilgjengelig for allmennheten?      Områder for 
allmennheten 

Fremkommelighet for funksjonshemmede (universell 
utforming)?  

     

Utomhusplan Er det utarbeidet en utomhusplan som viser 
eksisterende vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, 
gangvei, stigningsforhold og uteplasser? 

     

Omsorgsboliger Ligger omsorgsboliger sentralt plassert/tilgjengelig til 
sentrum? 

     

8. KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG, KOMMUNIKASJON OG TRAFIKKSIKKERHET 
Skal det utarbeides teknisk plan?      

Er vannforsyning og avløpsløsning ivaretatt i planen? 
- Offentlig/privat 

     

Skal det søkes utslippstillatelse?      

Hvordan og hvor er utslipp forutsatt løst?      

Vannforsyning, 
avløpsforhold, 
renovasjon 

Hvordan løses renovasjonen (snuplass, felles 
plassering ab avfalldunker)? 

     

Er det foretatt trafikkanalyse ved etablering langs 
høytrafikkert vegnett? 

     
Trafikkanalyse 

Fører tiltaket til økt transport (trafikksituasjon, ÅDT)?      

Parkering Er kapasitet for parkering vurdert? 
- oppfylles parkeringsvedtektene? 

     

Trafikkplan/ 
vegutforming 
jfr. 
Kommunalteknisk 
norm for veg 

Tilfredsstiller vegene i planen vegnormal/standard for 
kommunale veger når det gjelder: 

- vegbredde  
- grøfter 
- fortau/gang- og sykkelveg og 

forgjengerkryssinger 
- skråningsutslag 
- høydeforhold/stigningsforhold 
- areal til snøopplag 
- tilstrekkelig areal til offentlig vegformål 
- kryss/avkjøringer – frisiktsoner 
- svingradius 
- byggegrense 

     

Er trafikksikkerhet og trafikkavvikling vurdert i forhold 
til etablering ved kryss? 

     
Avkjørsel og 
kryss 

Er det søkt avkjøringstillatelse?      
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Er det tilrettelagt for kollektivtrafikk? 
- avstand? 

     

Er det tilrettelagt for busslommer, leskur?      

Kollektivtrafikk 

Er kollektivløsningen gjort tilgjengelig for bevegelses- 
og funksjonshemmede (universell utforming)? 

     

Trafikksikkerhet 
og tilgjengelighet 
jfr. 
Trafikksikkerhets-
plan 

Er trafikksikkerhet og tilgjengelighet vurdert spesielt 
mht: 

- skole/barnehage 
- lekeareal/oppholdsareal 
- bussholderplasser/kollektivtilbud 
- nærbutikk 
- boligområder 
- renovasjonskjøretøy 
- utrykningskjøretøy 

     

9. UTBYGGINGSAVTALE 
 Er arbeid med utbyggingsavtale igangsatt?      

Rekkefølge-
bestemmelser 

Er det vurdert innarbeidet rekkefølgebestemmelser i 
forhold til for eksempel opparbeidelse av felles 
uteareal, gang- og sykkelveg, trafikkløsninger, og 
lignende? 

     

10. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Driftsutgifter Medfører tiltaket/utbyggingen spesiell økning av 

kommunens utgifter til: 
- vedlikehold av ledningsnett 
- vedlikehold av friareal 
- vegvedlikehold 
- hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale 

tjenester 
- skole og barnehager 

     

Investerings-
utgifter 

Definer hvilke offentlige investeringer 
tiltaket/utbyggingen vil utløse: 

- opprusting og nybygging av kommunalt 
ledningsnett og kommunale 
veger(kjøreveger, gang- og sykkelveger) 

- skole og barnehageutbygging 
- utbygging av omsorgsboliger 

     

Forutsetter planen inngrep i/på annens eiendom?      Eiendomsinngrep, 
erstatning, 
innløsing Er det inngått avtale om overdragelse?      

11.  MERKNADER 
 Andre problemstillinger/spørsmål for planen.      

Sjekklisten er et hjelpemiddel som tar opp hovedspørsmål i en plansak. 
 
 
BEKREFTELSER/SIGNERING 
Sjekklisten er gjennomgått av forslagsstiller i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. Det bekreftes at alle aktuelle tema har 
vært vurdert. 
 
 
Forslagstiller: 

Dato Signatur 

 
Til informasjon. 
Kommunestyret ber om at rådmann ved fremtidige utbyggingsprosjekter langs fylkesveg 800, som 
ikke har vært til 1. gangsbehandling i plan- og miljøutvalget, vurderer om det kan kreves bidrag fra 
utbygger til nedklassifiseringstiltak langs fylkesveg 800. Dette jfr. vedtak punkt 2 i k-sak 18/07 og 
saksnr. 02/126. 
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B2 Krav til hva planforslaget skal inneholde. 
 
Digital planfremstilling 
 
Kartgrunnlaget 

Kartgrunnlag bestilles fra Skaun kommune. Utlevert kart er i koordinatsystem EUREF 89, 
med høyder referert til NN54.  

• Skaun kommunes kartverk er bygget opp etter SOSI standard (forkortelse for 
Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden oppdateres jevnlig, 
for informasjon om gjeldende versjon henvises til Statens Kartverks internettside. 

• Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet 
må derfor aldri roteres, flyttes, klippes ut og limes tilbake, eller kopieres og limes inn i 
et annet dokument eller en annen fil. 

• Planforslaget skal bare inneholde plandata, dvs. de data som er juridisk bindende. 
• Ved endring av gjeldende planer må siste versjon av planen bestilles fra seksjon 

arealplan, Skaun kommune, jfr. informasjon i oppstartmøtet. 
 

Digital konstruksjon 
• Regulerings- og bebyggelsesplaner skal fremstilles i h.h.t. Miljøverndepartementets 

veileder(e). Produsent må selv sjekke på MDs internettside at han har nyeste utgave(r). 
Det skal kun brukes temakoder, tekst, linjetyper og tykkelser som er angitt i 
veilederen.  
Produsent må også være ajour med Miljøverndepartementets veileder(e) om 
utarbeiding, overføring og ajourhold av digitale planer etter plan- og bygningsloven. 

• Planen skal konstrueres matematisk korrekt etter geometriske prinsipper. Vegsidene 
skal være parallelle, og kurver må konstrueres slik at overganger rettlinje/kurve eller 
kurve/kontrakurve er i tangeringspunktene. 

• Oppgitte mål skal være faktiske konstruerte mål. Avstandsmål for bygninger refererer 
til utvendig kledning. 

• Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eiendomsgrense eller andre 
grenser/linjer i kartet må disse sammenfalle 100 %. 

• Alle formålsgrenser skal henge sammen (topologi), ingen linjer med samme temakode 
skal ligge dobbelt. Dersom to linjer med forskjellige temakoder skal ligge dobbelt skal 
den ene linjen være en kopi av den andre. 

• Ingen punkt/flater/tekst skal befinne seg utenfor plangrensen. 
• Vær oppmerksom på at grense for restriksjonsområde (SOSI-kode 1206) skal 

omkranse frisiktsoner. 
• Ved regulering i flere plan skal hvert plan leveres på separate filer. 
• Ved mindre vesentlige planendringer kan det unntaksvis avtales en noe enklere digital 

konstruksjon, avhengig av endringens omfang. 
 

Tittelfelt 
• Det er viktig at alle linjer, symbol og flater som planen inneholder forklares i tittelfeltet. Det 

skal angis i tittelfeltet hvem som har utarbeidet planforslaget. Konstruksjonsdataene (SOSI)  
skal ikke inneholde tittelfelt. Tittelfeltet fremkommer bare på pdf-filene og papirplottene. 

 
Materiale som skal leveres 

• Planforslag som sendes inn til 1. gangsbehandling skal omfatte følgende materiale: 
Konstruksjonsdata i SOSI-format.  
1 stk. målholdig fargeutskrift i full størrelse, samt identisk utseende pdf-fil. 
evt. illustrasjoner, snitt, perspektiv, skyggediagram, støykart o.l. (både i full målestokk 
og A3 format), samt identisk utseende pdf-filer. 
I tillegg kommer bestemmelser, planbeskrivelse med mer.  
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• Alle private digitale planforslag samt filer som nevnt over skal oversendes til 
Skaun kommune før 1. gangs behandling. 

• Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak. Leveransen, inkl. 
plankartets datastruktur og innhold, skal være godkjent før 1. gangs behandling. 
Godkjent kvalitet skal beholdes gjennom hele planprosessen. 

• Planforslaget anses ikke komplett før ovennevnte materiale er mottatt. 
• Temakoder til regulerings- og bebyggelsesplaner, i h.h.t. Miljøverndepartementets 

veileder(e) 
 

Samferdsel: 
• Alle kurvepunkt på vegen skal vises med radius. 
• Skråningsutslag skal vises på planen og holde seg innefor reguleringsgrense. 
• Lengdeprofil på vegen leveres sammen med reguleringsplansforslaget. 
• Ved alle blindveger skal det reguleres inn snuplass som tilfredstiller Vegnormalen 017 og 

dimensjoneres etter L (lastebiler, renovasjonsbiler og brannbiler med stige). 
• Regulerings- og bebyggelsesplaner skal angi byggegrense langs veg og vegkryss. Garasje, 

uthus o.l. legges min 2,0m fra vegkant. 
Nærmeste bygningsdel (grind gjerde og lignende) fra disse legges min 1,5 m fra vegkant. 
For et 1,5m bredt område langs begge sider av veg med bredde 4,0m eller mindre, skal det i 
planen gis bestemmelser som sikrer sikt og manøvreringsrom for større  kjøretøy. 
Begrensning i bruken må fastsettes i reguleringsbestemmelsene. 

• Høyder på veg ved evt. kryss og regulerte avkjørsler skal vises i planen. 
• Forslag til parkeringsvedtekter for Skaun kommune skal følges. 
• Når garasje plasseres 90 grader på veg skal det være 5 m fra vegkant til garasjeport. 
• Frisiktsoner i kryss  
 
 
 

Bygg: (etter NS3940 og TEK) 
• Mønehøyde, gesimshøyde, takvinkel 
• Utforming 
• Plassering av ok 1 etg. gulv eller sokkel (kote) 
• Byggegrense 
• Tomteutnyttelse (BYA) 
• Møneretning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del C: 
 

C1 Eksempel på annonse for planoppstart 
 
Annonsen skal innrykkes under kunngjøringer i minst to av følgende aviser hvorav Adressavisa skal 
være den ene: 
Avisa Sør-Trøndelag 
Trønderbladet 
Adressavisa 
 
 
 

 
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid. 
 
Firma …………… gir med dette i samsvar med § 30 og § 27-1 nr.1 i plan- og bygningsloven, 
melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 
 
Område beskrivelse/arbeidstittel ………………………… 
En beskrivelse av hva området foreslås regulert til, og beskrivelse av plangrense ………… 
Området er vist som ........... (formål) i gjeldende kommuneplan. 
 
Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere, 
herunder leietakere, vil få egen melding. 
 
Eventuelle kommentarer kan sendes til: ....... firmanavn m/adresse......., innen …………… 
(min. 3 uker), med kopi til Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa. 
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C2 Eksempel på utforming av brev til grunneiere og etater ved 
      Planoppstart 
 
 
Til adressater i henhold til vedlagte lister 
 
 
Skaun, ……      (dato)……. 
 
 
 
 
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 
 
Firma …………… gir med dette i samsvar med § 30 og § 27-1 nr.1 i plan- og bygningsloven, 
melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 
 
Område beskrivelse /arbeidstittel ………………………… 
 
En beskrivelse av hva området foreslås regulert til, og beskrivelse av plangrense ………… 
Området er vist som ........... (formål) i gjeldende kommuneplan. 
 
Eventuelle kommentarer kan sendes til: ....... firmanavn m/adresse......., innen …………… 
(min. 3 uker), med kopi til Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa. 
 
Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter Plan og 
miljøutvalget sin førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i Plan og 
miljøutvalget og eventuelt  Kommunestyre. 
En vil be om at eventuelle leietakere blir informert. 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
sign. 
 
 
Vedlegg: 
1. Oversiktskart 
2. Kart m/plangrense 
Kopi til: Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa. 
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Planområdet

Børsa

C3 Eksempel på oversiktskart som viser reguleringsområdet 
 

                          SITUASJONSKART 
 
Adresse       

 
Gnr       

 
Bnr       

 
Fnr       

 
SKAUN 

KOMMUNE 
Kartgrunnlag  Tekniske kart  Eiendomskart         

 Ortofoto   ØK-kart       Markslagskart 

  
Målestokk 1: 15 000   Dato 09.03.2009  Sign       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaun kommune gjør oppmerksom på følgende:  
Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldige.  
Kartet er delvis dårlig ajourført. Kommunen kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for feil og 
mangler i kartet. 



C4 Eksempel på kart som viser plangrense for reguleringsområdet: 
 

                          SITUASJONSKART 
 
Adresse       

 
Gnr       

 
Bnr       

 
Fnr       

Kartgrunnlag  Tekniske kart  Eiendomskart         
 Ortofoto   ØK-kart       Markslagskart  

SKAUN 
KOMMUNE 

 
Målestokk 1: 5 000   Dato 09.03.2009  Sign       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaun kommune gjør oppmerksom på følgende:  
Eiendomsgrensene i kartet er ikke rettsgyldige.  
Kartet er delvis dårlig ajourført.  
Kommunen kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for feil og mangler i kartet. 
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C5 Mal for reguleringsbestemmelse og beskrivelse: 
Beskrivelsen utarbeides og sendes inn sammen med øvrige planmateriale 
 
 
Saken gjelder 
Bakgrunn for at saken fremmes. 
 
Gjeldene planer 
Sette planforslaget i sammenheng med kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan og 
evt. andre relevante vedtak. 
Redegjøre for eventuelle endringer eller konflikter i forhold til gjeldende overordnede planer. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Områdets beliggenhet og beskaffenhet beskrives. 
Relevante tema beskrives. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Konferer tema i ”Sjekkliste for utarbeidelse av planforslag”. 
Relevante tema beskrives. 
 
Kunngjøring av planoppstart 
Uttalelser ved planoppstart listes opp (kopi av uttalelsene skal legges ved planmaterialet). 
Innholdet i uttalelsene refereres. 
Kommentar om hvordan det er tatt hensyn til den enkelte uttalelse i planforslaget. 
 
Bestemmelser til planforslaget 
 
Hovedpunkt og disposisjon 
Plan- og bygningslovens § 25 med sine 8 hovedformål gir det rettslige grunnlaget for hvilke 
areal som disponeres i regulerings- eller bebyggelsesplaner og knyttes bestemmelser til. 
Hovedformålene er uttømmende angitt i loven, men kan i stor utstrekning spesifiseres slik at 
de i praksis dekker de ulike behov og former for bruk. Hovedformål og underformål kan 
kombineres innenfor samme område og i samme bygning så langt det faktisk og rettslig er 
hensiktsmessig og holdbart. Innbyrdes lokalisering må da fremgå av plankart og/eller 
bestemmelser. 
 
Bestemmelsene brukes til fastlegging av forhold som det ikke er mulig eller er hensiktsmessig 
å fastlegge på plankartet. Bestemmelsene brukes for å gi forsvarlig, entydig og presis styring 
med utforming og bruk av arealer og bygninger. Bestemmelser kan brukes til å nyansere 
formål på plankartet. Bestemmelser og plankart er begge juridiske dokument med bindende 
virkning for iverksetting og gjennomføring av planen. 
 
Plan- og bygningslovens § 26 gir hjemmel for utforming av reguleringsbestemmelser: 
”Ved reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om utforming 
og bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet. Bestemmelsene kan sette vilkår 
for bruken eller forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet med 
reguleringen. Det kan også påbys særskilt rekkefølge for gjennomføringen av tiltak 
etter planen. 
Bestemmelse etter første ledd bør angi minste lekeareal pr. boenhet og nærmere regler 
for innhold og utforming av slike areal.” 
 
Det skal være hjemmel for bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Bestemmelsene må være 
mest mulig presise, entydige og enkle å håndheve og forstå. Formuleringer av mer 
informerende, motiverende eller begrunnende karakter kan ikke taes inn i bestemmelser. Det 
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må være samsvar mellom bestemmelsene og formål i plankartet. 
Dersom planforslaget har en enkel form med vekt på å fastlegge hovedformål, vil det 
vanligvis være behov for å utforme krav om utfyllende plan(er) i bestemmelsene. Utfyllende 
plan kan være bebyggelsesplan etter § 28-2. 
En detaljering av planforslaget som gir direkte grunnlag for byggesaksbehandling, kan 
imidlertid gi en rasjonell og forutsigbar plan- og byggeprosess. 
Det kan i bestemmelsene ikke pålegges ansvar for hvem som skal utføre gitte tiltak, anlegg og 
liknende, eller for forhold av driftsmessig eller privatrettslig karakter. 
Teknisk kontor kan, etter behov, formidle eksempler som kan være aktuelle i ulike 
plansituasjoner. 
 
Avd. Plan, Teknisk kontor viser også til Miljøverndepartementets veileder (T 1381) for 
utarbeidelse av bestemmelser til reguleringsplaner. 
 
Eksempel på reguleringsbestemmelse 
Eksempel på en vanlig oppbygging av bestemmelser i Skaun kommune med kommentarer 
til enkelte punkt. Sett på sidenr. og henvisning til gitt plan på hver side. Opplistingen er ikke 
uttømmende: 
 
Bestemmelser til 
Regulerings-/bebyggelsesplan for 
….(tittel og plan-nr. oppgitt av Avd. Plan, Teknisk kontor)…… 
 
Dato for godkjenningsvedtak: 
 
 
Dato for siste revisjon: 
 
 
§ 1 Formål 
Planområdets arealformål, opplisting for oversikt. Bruk evt. underpunkt. 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelser er knyttet til hele planområdet. Aktuelle tema kan være: 
Plankrav, byggegrenser, utnyttelsesgrad, byggehøyder, tilkomst til parkering, utbyggingsrekkefølge, 
krav til søknad om tillatelse til tiltak, uteoppholdsareal, kulturhistoriske og 
landskapsmessige kvaliteter, varme- og energiplan, støy, tidsplan for utbygging, estetiske 
hensyn, rammeplan VA (vann og avløp), annet. 
 
§ 3 Navngitte arealbruksformål 
Bruk arealbruksformål slik de fremstår i § 25 i plan- og bygningsloven. En paragraf for hvert 
formål. Bruk evt. Underpunkter for delområder/feltbetegnelse og for evt. underformål. 
 
 
§ 4 Rekkefølgekrav 
Rekkefølge for gjennomføring av ulike tiltak innenfor planområdet. 
Det kan også fastsettes rekkefølgekrav som forutsetter at tiltak utenfor planområdet er 
iverksatt før planen tillates gjennomført. 
 
 
(konsulentens firmanavn) 
 
 
(sted), den ……………… 
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C6 Forutsetninger for utbyggingsavtaler 
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier og utbygger om utbygging av et 
område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan. Avtalen sier bla. noe om hvem som skal gjennomføre og bekoste 
bestemmelsene til reguleringsplanen. Sentralt er også veg ol, avløp og vann. AU kan derfor ikke 
utferdiges før teknisk plan er på plass. 
 
Den er en frivillig avtale mellom partene og er således ikke et vedtak som kan påklages. 
 
Krav til medvirkning - saksbehandling og offentlighet, jfr. § 64c: 
Arbeidet med avtalen(UA) skal minst 3 ganger offentliggjøres i to aviser. Kommunen skal kunngjøre 
oppstart av forhandlinger om UA, fremforhandlede forslag til UAskal legges ut til offentlig ettersyn i 30 
dager samt at inngått avtale kunngjøres. 
 
 
JFR PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 64A 

 
1. Geografisk avgrensning 
 
Skaun kommune forventer inngåelse av utbyggingsavtale i alle deler av kommunen når en eller 
flere forutsetninger (pkt 2 og 3) for øvrig er til stede. 
 
Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer 
spesifikke vedtak i henhold til Plan- og bygningsloven §64a, der det vil gi bedre forutsigbarhet med 
hensyn til utbygging innenfor planområdet. 
 
 
2. Avgrensning etter type tiltak 
 
Utbyggingsavtale kan av kommunen kreves inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i 
henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging av offentlige anlegg 
og/eller tilpasning til slike anlegg.  
 
Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i 
arealplanen eller som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og 
offentlige friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp og fjernvarme, og 
lignende.  
 
3. Boligutforming og boligsosiale tiltak 
 
Utbyggingsavtale kan av kommunen kreves inngått der det fra kommunens side er ønskelig å 
regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til 
bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller 
tilvisningsrett til en andel av boligene. 
 
 
4. Kommunale styringsdokumenter 
 
Følgende kommunale dokumenter legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i 
forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet, samt tekniske infrastrukturtiltak: 

• Kommuneplanens langsiktige del inkl arealdelen 
• Kommuneplanens kortsiktige del 
• Vannbruksplan (Hovedplan vann og avløp) 



Startpakke for Skaun kommune.  Teknisk kontor.  
  

• Trafikksikkerhetsplan 
 
5. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling 
 
a) Kostnader til bygging og drift av offentlige hovedanlegg for vann, avløp, veg samt grønt- og 
nærmiljøtiltak dekkes av offentlige budsjett. Dersom en utbygger ønsker å utvikle et område før 
offentlig finansiering av hovedanlegg er vedtatt/avklart,  blir kostnadene med bygging av disse 
anleggene belastet utbygger(e)/grunneier(e). 
 
b) Kostnader til bygging av interne offentlige anlegg for vann, avløp, veg samt grønt- og 
nærmiljøtiltak dekkes av utbygger(e)/grunneier(e). Driftskostnader knyttet til interne offentlige 
anlegg for vann og avløp dekkes av årsavgiften. Kostnader til drift av interne offentlige anlegg for 
veg samt grønt- og nærmiljøtiltak dekkes av offentlige budsjett.  
 
c) Kostnader til bygging av interne private anlegg for vann, avløp, veg samt grønt- og 
nærmiljøtiltak dekkes av utbygger(e)/grunneier(e).  
 
d) Kostnader til drift av interne private anlegg for vann, avløp, veg samt grønt- og nærmiljøtiltak 
dekkes av de respektive private eiere av anleggene.   
 
e) Når det er flere utbygger(e)/grunneier(e) inn i et område skal partene seg i mellom avtale 
kostnadsfordelingen og selv sørge for evt tinglysning av heftelser.  
 
f) All offentlig infrastruktur som utbygger/grunneier forplikter seg til å oppføre, må anses som en 
bygge- og anleggskontrakt i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. Dette innebærer 
bl.a. at utbygger/grunneier selv må sette seg inn i gjeldende regelverk og sørge for at det blir 
etterfulgt. 
 
 
6. Refusjon for kommunale gang- og sykkelveger 
 
Det kan kreves hel eller delvis  kostnadsdekning for kommunal opparbeidelse av gang- og 
sykkelveger. 
 
 
7. Krav til parkeringskapasitet 
 
Det vises til parkeringsvedtekter for Skaun kommune. 
 
 
 
 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i Skaun 

 

21.06.2006 
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C7 Litteraturhenvisninger 
 
Viktige veiledere, rundskriv, retningslinjer, vedtekter, lover o.l. for utarbeiding av planer 
 
Overordnede planer 
• Kommuneplan for Skaun kommune 
• Trafikksikkerhetsplan for Skaun kommune 
 
Veiledere 
• Reguleringsplan - Bebyggelsesplan, T-1381, Miljøverndepartementet 
• Kommuneplanens arealdel, T-1382, Miljøverndepartementet 
• Konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kap VII-a; Forskrift og Veileder 
• Veileder utgitt av Miljøverndepartementet: Grad av utnytting, sist reviderte utgave 
• Estetikk i plan- og byggesaker. Miljøverndepartementets veileder T-1179 
• Planer og bestemmelser for kjøpesentre, T-1317, Miljøverndepartementet 
• Fortetting med kvalitet, T-1267, Miljøverndepartementet 
• Planlegging for alle, T-1249, Miljøverndepartementet (om fysisk tilgjengelighet) 
• Digitale planer, T-1412, Miljøverndepartementet 
• Planlegging av fritidsbebyggelse, T-1450, Miljøverndepartementet 
 
Rundskriv 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, Miljøverndepartementet 
• Rundskriv om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, T-2/2000, SFT 
 
Håndbøker 
• Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, SFT 
• Veg- og gateutforming, Håndbok 017, Statens vegvesen 
• Mitt hus er din utsikt. Statens byggeskikkutvalg. 
• Retningslinjer for lånetillegg fra Husbanken 
• Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken 
• Retningslinjer for tilskudd til god byggeskikk fra Husbanken 
• NBI; Byggforskserien, Planløsning 
• Norsk Standard (NBR); NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger 
 
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging 
• Barn og planlegging, T-1/95, Miljøverndepartementet 
• Samordnet areal og transportplanlegging, T-5/93, Miljøverndepartementet 
• Skjerping av planpraksis og dispensasjonspraksis i strandområdet, brev av 08.03.2002, 
  Miljøverndepartementet 
 
Lover 
• Plan- og bygningsloven 
• Jordloven 
• Lov om kulturminner 
• Vegloven 
• Forurensingsloven 
• Friluftsloven 
• Naturvernloven 
• Vassdragsloven 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
Det henvises også til forskriftene knyttet til ovennevnte lover. 
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