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Veiledning for reguleringsplanforslag 
Nesodden kommune har utarbeidet ett veiledningsmateriale for utbyggere og forslagsstillere.  
Hensikten med materialet er å effektivisere saksbehandlingen og bidra til en god og enhetlig 
saksfremstilling. Nesodden kommunes veiledningsmateriale og maler for fremstilling av 
regulerings- og bebyggelsesplaner følger på de neste sidene.  
 
Malene forutsettes utfylt av forslagsstillere som skal sende inn reguleringsplanforslag til 
kommunen.  Malene brukes også når kommunen selv utarbeider planforslag. 
Nesodden kommune reviderer malene ved behov. Forslagsstiller bør bruke siste utgave av malene 
som er tilgjengelige på Nesodden kommunes internettsider, www.nesodden.kommune.no  
 
Ny plandel av Plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009 og innfører mange endringer i 
planprosessen, bla. er planfremstillingen endret, begrepet bebyggelsesplan utgår og plantypen 
områdeplan innføres. 
 
Det vises til  Miljøverndepartementets veileder for planlegging etter Plan- og bygningsloven T-
1476   
 
I tillegg til Nesodden kommunes veiledningsmateriale vises det til miljøverndepartementets 
veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner og i forhold til planfremstillingen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=61
3879 
og til Veiledningen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister 
for nærmere beskrivelse av formålsfremstillingen etter ny lov. 
 
Innsendt materiale skal i størst mulig grad være digitalt og sendes til  
E-postadresse: postmottak@nesodden.kommune.no  
Utfylt mal for saksfremstilling, samt øvrige datafiler (kart, illustrasjoner med mer) vedlegges.  
 
Vedlegg i farger og vedlegg i format større enn A4 (kart, illustrasjoner med mer) bør i tillegg 
sendes på papir til adresse: 
 

Nesodden kommune  

Plan- og bygningsavdelingen 

Pb 123 

1451 Nesoddtangen  

 
Når planforslaget er mottatt, vil kommunens saksbehandler gå gjennom det mottatte materiale og 
kontakte forslagsstiller underveis ved behov for avklaringer. Deretter gjøres saken klar for 
politisk behandling. Mer detaljert informasjon om hva som skal sendes inn følger i 
veiledningsmaterialet.  

 
Velkommen som forslagstiller/utbygger i Nesodden kommune 
 
Med hilsen 
Plan – og bygningsavdelingen 
Nesodden kommune 
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1 GENERELL ORIENTERING OM PRIVATE REGULERINGSPLANER 

 

1.1 Forhåndsvurdering/forhåndskonferanse 

Før planarbeidet startes bør man på ett så tidlig tidspunkt som mulig ta kontakt med plan- og 
bygningsavdelingen for å avklare rammer og betingelser for planarbeidet. Plan- og 
bygningsavdelingen (POB) som da kan gi råd om planarbeidet.  
 
Både tiltakshaver og plan- og bygningsmyndighetene kan kreve forhåndskonferanse jfr. Plan- og 
bygningsloven (PBL) § 93 a.  
 

1.2 Reguleringsforespørsel / Forhåndsfremleggelse i Planutvalget 

 
Reguleringsspørsmålet skal forelegges Planutvalget før planleggingen settes i gang. J.fr PBL § 
12-3. 2. ledd.  Planutvalget kan gi råd om planen bør utarbeides, og eventuelt gi råd eller stille 
krav til planarbeidet. Dersom planutvalget mener planen ikke skal utarbeides, kan forslagsstiller 
kreve reguleringsspørsmålet forelagt kommunestyret dersom forslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller foreliggende områderegulering.  
 
 
En reguleringsforespørsel må fremmes skiftelig til: 
Nesodden kommune 

Planutvalget 

PB 123 

1451 Nesoddtangen.  

 
Med forespørselen skal det følge: 
• Ett oversiktskart over beliggenheten av det ønskede planområdet 
• Redegjørelse for eiendomsforhold og roller, hemmelshaver, tiltakshaver 
• En kortfattet redegjørelse for hensikten med planarbeidet, herunder en redegjørelse på 

hvordan formålet med planarbeidet forholder seg til kommuneplanen (mål- og arealdel).  
• Eventuelle konsekvenser som følge av gjennomføring av planen. 
• En form for illustrasjonsmateriale/situasjonskart som viser tiltaket eller tiltakene. 
• For større saker (Krav til KU); forslag til planprogram for hva som skal utredes og omfang av 

utredninger 
• Det skal oppgis fakturaadresse. 
 

1.3 Krav til fagkompetanse  

Plan- og bygningslovens § 12-3 nr. 4. første ledd, stiller krav om at reguleringsplaner skal 
utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. Dette innebærer at forslagsstiller 
skal inneha den nødvendige kompetanse og erfaring fra denne type planarbeid. Bestemmelsen er 
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nødvendig for å sikre planens juridiske holdbarhet. Om nødvendig vil kommunen kreve 
dokumentasjon på at forslagsstiller innehar den nødvendige fagkompetanse. Krav til 
fagkompetanse gjelder også for grunnlagsmaterialet som planen skal bygge på. Mangelfullt 
utarbeidde reguleringsplaner vil bli returnert.  
 
Planforslaget skal behandles politisk og vurderes av regionale myndigheter.Veiledning gitt i 
kontakt med kommunen må derfor ikke ses på som foreløpig behandling av planen eller aksepter 
for konkrete forhold. Forslagstiller er ansvarlig for planforslaget og utformingen av dette ved 
innlevering. Begrunnelse for valg av plangrep og støtte kommunen gir for beslutninger som tas 
underveis i planarbeidet må dokumenteres i planbeskrivelsen og begrunnes. 
 
Vanskelige eller kontroversielle forhold i planen bør belyses med alternativer for å unngå at 
planen sendes tilbake for utredning eller måtte høres flere ganger for å belyse alternativene. 
 

1.4 Igangsetting av planarbeid  

 
Det forventes at det for private planer følger prosedyrer som er hjemlet i plan- og bygningsloven. 
Reglene for kunngjøring/ varsling er en konkret oppfølging av lovens intensjon om plikt til 
samråd, offentlighet og informasjon. Plikten til kunngjøring og underretning påhviler den som lar 
utarbeide reguleringsplanen.  
 
Når planarbeidet oppstartes, skal det kunngjøres i minst en alminnelig lest avis på stedet og 
gjennom elektroniske medier. Nesodden kommune benytter selv Akershus Amtstidene og 
Foreningsnytt. Annonsene skal bekostes av forslagsstiller som også utarbeider annonsetekst og 
ev. illustrasjonskart. Aktuelle elektroniske medier er kommunens og forslagstillers websider. 
 
I kunngjøringen (Plan- og bygningsloven § 12-8) skal det opplyses om  
(se mal for annonser):  

• Hvilket område planleggingen gjelder (ev. med kart)  
• Hva som er formålet med reguleringen/ endringen  
• Hvilke følger reguleringen/ endringen kan ha for området  
• Kontaktperson og adresse (forslagsstiller)  

 
Samtidig med annonsert oppstart i presse skal grunneiere og andre som er direkte berørt 
underrettes ved brev. Oversikt over hjemmelshavere fås ved geodataavdelingen. Aktuelle 
offentlige myndigheter og organisasjoner som kan ha særlig interesse i planarbeidet skal også 
tilskrives. Nesodden kommune har utarbeidet en generell adresseliste for de vanligste 
høringsinstansene. Kontakt plan- og bygningsavdelingen for andre aktuelle høringsinstanser.  
 
Berørte parter bør få en rimelig frist til å uttale seg. Merknader skal sendes til den som utarbeider 
forslaget. Det er normalt å informere om åpent oppstartsmøte i samme brev samt ved 
kunngjøring. 
 
Kopi av annonse og utsendelsesbrev sendes samtidig til orientering: 
 
Nesodden kommune 

Plan- og bygningsavdelingen 
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PB 123 

1451 Nesoddtangen.  

  

1.5 Medvirkning 

Forslagsstiller skal også så tidlig som mulig søke samarbeid med aktuelle berørte offentlige 
myndigheter, organisasjoner m.v. Forslagsstiller må sørge for aktiv medvirkning fra de som bor 
eller driver næringsvirksomhet innenfor og inntil planområdet og ved behov avholde 
orienteringsmøte og eller planverksted med berørte parter. Innspillene som fremkommer som 
resultat av medvirkningen må fremkomme av planbeskrivelsen og det bør utarbeides alternativer 
som gjenspeiler disse selv om innspill ikke kan tas til følge. 
 

1.6 Behandling av planen 

1.6.1 Innsending av planforslag til 1. gangs behandling i Planutvalget  
Saksbehandlingsregler ved utarbeiding av regulerings- og bebyggelsesplaner er omtalt i plan- og 
bygningslovens § 12-10. Private forslag om regulering er konkret omtalt i § 12-3 og § 12-11. 
Miljøverndepartementets veiledere skal følges ved framstilling av plankart og redigering av 
reguleringsbestemmelser.  
 
Planen skal leveres digitalt på SOSI-format i henhold til veileder T-1412 Digitale planer etter 
plan- og bygningsloven.  
 
Planen bør være framstilt enkelt som beskrevet i 1.7 med materiale som er dekkende for å 
beskrive tiltaket. 
 
1.6.2 Tidsfrister i saksbehandling  
Kommunen vil behandle planen inne 12 uker når komplett planforslag er mottatt og legge den 
frem for planutvalget.  
 
I henhold til PBL §12-11 og forskrift FOR 2010-06-11 nr 815: Forskrift om tidsfrister, og 
sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i 

plan- og bygningsloven, er kommunens frist for å fremme planen etter PBL §12-10  fastsatt til 12 
uker. Nesodden kommune praktiserer forskriften på følgende måte: 
 

• Det legges til inntil 2 uker for mottak av planforslaget og tilrettelegging for behandling   
• Det legges til inntil 4 uker for ekspedering til politisk behandling 
• Det legges til 2-4 uker for høytider og ferie som faller inn i behandlingsperioden 

 
Slik utvidelse av behandlingsfristen vil anses som akseptert dersom ikke annen fremdrift avtales. 
 
Kommunen trenger tid for mottak av planen fordi reguleringssaken tilrettelegges. Ofte mottas 
materialet på en form som gjør at saksbehandlingen ikke kan starte umiddelbart fordi det er 
komprimert, må skannes, plottes, printes. Filstørrelsene kan også gjøre at materialet ikke kan 
sendes pr e-post eller må fordeles på flere e-poster. Slik mottakskontroll og kvalitetssikring 
regnes ikke med som en del av planbehandlingen. 
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Nesodden kommunes administrasjon har ikke delegert fullmakt til å legge ut planforslaget til 
offentlig ettersyn. Det vil derfor forekomme at planen må vente på politisk behandling selv om 
administrasjonen har tatt stilling til reguleringsplanen, og er ferdig med å forbedrede saken. 
Politikerne har normalt 2 ukers lesefrist og intervallet mellom møtene er normalt 4 uker med et 
opphold i juli. 
 
Det legges til ferie når behandlingen av planen faller i slutten av desember, påsken eller 
sommerferien. 
 
1.6.3 Gebyr  
Gebyr for behandling av reguleringsplan forfaller til betaling ved 1.gangsbehandling i henhold til 
Nesodden kommunes gebyrregulativ som er tilgjengelig på kommunens websider. 
 
 
 
1.6.4 Vedtak av plan 
Etter høring og offentlig ettersyn vil forslagstiller bli anmodet om å kommentere 
tilbakemeldingene som har kommet inn i høringen. Kommunen vil deretter starte 
andregangsbehandlingen. Vanligvis er det behov for opprettinger og justeringer i planen. Det 
avtales om endringene skal foretas av kommunen, eller av forslagsstiller. Ved private planforslag 
er det forslagstiller som foretar retting og tileggsutredninger fordi kommunen ikke vil ha 
kapasitet til å prioritere dette. Dersom dette ikke følges opp innen rimelig tid vil kommunen 
returnere planen til forslagstiller og anse planarbeidet som terminert. 
 
Når kommunen mottar revidert plan legges denne frem for andregangsbehandling i planutvalget, 
som når planen kan tiltres sender planen videre til kommunestyret for vedtak. 

1.7 Krav til materiale som skal vedlegges  

 
1.7.1 I henhold til forhåndskonferanse 
I forhåndskonferanse skal det utredes hva som forventes av tilleggsmateriale i planforslaget 
utover plan- og bygningslovens minste krav. Eventuelt tilleggsmateriale skal være enhetlig 
innarbeidet i planforslaget. Tilleggsmateriale kan også kreves politisk, eller fra annen overordnet 
fagmyndighet etter at forhåndskonferanse er avholdt. Listen nedenfor viser obligatoriske krav til 
planforslaget med fet skrift. Tilleggsmateriale som kan avtales ved forhåndskonferanse vises i 
kursiv. Administrasjonen kan også kreve at noen av disse utarbeides, hvis hensyn beskrevet i 
plan- og bygningsloven, kommuneplanen, RPR, Grønn plakat, MIS, SEFRAK, NINA/NIKU 
rapporten ikke er tilstrekkelig beskrevet/vurdert i planforslaget. 
 
• Oversendelsesbrev 
• Plan- og tiltaksbeskrivelse  
• Plankart 
• Alternative plankart 

• Bestemmelser 
• Risiko- og sårbarhets analyse 
• Annonse 
• Adresseliste 
• Innspill i varslingen 
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• Digital forsendelse (Kapittel 2) 
• Illustrasjonsmateriale, (utomhusplan, tverrprofiler mm.) 

• Landskapsanalyse 

• Undersøkelser og beregninger, (støy, natur, radon mm.) 

• Konsekvensutredning og planprogram 

• Alternative energikilder og ENØK 

• Konsesjon 

• Anbudsdokument (hvis avsluttet) 

• Tiltaksplan 

• Dokumentasjon av overvannshåndtering 
• Veitegninger 
• VA-anlegg 
• Byggetegninger, konstruksjonstegninger 
• Kostnadsoverslag 
• Forslag til utbyggingsavtale 
• Planprogram der KU er krevd eller ved omfattende reguleringer 
 

For planer som medfører vesentlige virkninger for samfunn og miljø skal det alltid fastsettes 
planprogram og evt. foretas konsekvensutredning. 
 
 
1.7.2 Oversendelsesbrev 
Det skal oppgis: 
• Hva som planlegges svært kortfattet. 
• Ved boligformål; antall boenheter, ved næringsformål; type 
• Areal størrelser, samt utnyttelsesgrad. 
• Hvem som har utarbeidet planforslaget, adresse, e-post, telefon, kontaktperson. 
• Hvem som er oppdragsgiver, adresse, e-post, telefon, kontaktperson, samt 

organisasjonsnummer. 
• Det skal oppgis fakturaadresse. 
 
1.7.3 Plan- og tiltaksbeskrivelse  
Plan- og tiltaksbeskrivelse skal foreligge på digital form, i redigerbart tekstformat(doc, rtf, docx).  
 
Planbeskrivelsen bør bl.a. inneholde bakgrunnen for planutformingen, viktige forutsetninger, 
forholdet til kommuneplanen og målsetting med planen. Det skal også beskrives hvordan krav 
stilt av i kommunen i prosessen eller forutsetninger fra oppstart for planarbeid er fulgt opp.  
 
Følgende forhold hvis berørt skal beskrives i planforslaget: 
• RPR- barn og unge, 
• RPR- areal og transport, 
• RPR- Oslofjorden , 
• Grønn plakat, viktige områder for natur, friluft, og landskap 
• MIS, miljøregistrering i skog 
• Biologisk Mangfold; rødliste arter eller områder rikt artsmangfold 
• SEFRAK og  NINA/NIKU rapporter 
• KLEM – Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 



 11 

• Nesodden kommunes veinormer 
• UU – universell utforming 
 
Eventuelle avvik fra kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner må grunngis spesielt, da 
planforslaget er en dispensasjon fra kommuneplanen (Eksempel endret formål i forhold til avsatt 
bruk i kommuneplanen). Ubegrunnet avvik fra rikspolitiske retningslinjer kan føre til innsigelse 
fra berørte fagorganer. Det skal også redegjøres for forholdet til trafikkstøy, ev. annen 
forurensning og miljøspørsmål av betydning, kommunikasjoner, servicefunksjoner, 
grønnstruktur, estetikk, universell utforming, klimautslipp; samt andre forhold som har betydning 
for vurdering av innholdet i og konsekvensene av planen. Kilder og referanser skal oppgis. 
 
Framstillingen kan være som illustrasjoner, fotomontasjer, eksempler.  
 
1.7.4 Plankart  
Planen skal utarbeides på digital form på SOSI-format i koordinatsystem Euref 89, UTM sone32. 
Kommunens digitale kartgrunnlag skal benyttes og rekvireres fra geodataavdelingen. Kostnader 
ved eventuell digitalisering av plankart eller konvertering til riktig format, belastes søker. 
Digitale plandata sendes som e-post til geodata avdelingen for kontroll før planen 1. gangs 
behandles i planutvalget.  
 
Planforslaget innsendes i to eksemplarer (vanligvis M=1:1000) med 1 stk. nedfotografert A4 
fargekopi og 1 stk. sort/hvitt.  
 
Antall ekstrakopier før utsendelse ved offentlig ettersyn avtales i hvert enkelt tilfelle etter 1. 
gangs behandling. Kopier bekostes av søker.  (Se for øvrig mal for tegnforklaring ved 
http://odin.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/dok-bn.html). 
 
Eksempel på plankart se kapittel *** 
 
1.7.5 Bestemmelser  
Bestemmelsene utarbeides i nødvendig grad. Reguleringsbestemmelser skal foreligge på digital 
form, i redigerbart tekstformat (rtf, doc, docx). (Se forøvrig mal for reguleringsbestemmelser. 
kapittel 8) 
 
1.7.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
ROS- analysen bør tilsvare omfanget av planforslaget og de faremomenter som er aktuelle for 
planområdet, både ut fra eksisterende forhold og planlagte forhold. (Se forøvrig mal for 
reguleringsbestemmelser. kap 10) 
 
Mangel på ROS- analyse fører automatisk til innsigelse fra Fylkesmannens beredskapsavdeling. 
 
1.7.7 Annonse, adresseliste, innspill   
Kopi av annonse om at planarbeidet er oppstartet og liste over de som er varslet i eget brev med 
følgeskriv, skal oversendes kommunen sammen med det øvrige materiale. Alle innkomne 
merknader skal også vedlegges og i korthet kommentert av forslagsstiller.  
Det skal opplyses om merknaden(e) er ivaretatt i planforslaget, eller grunngi hvorfor 
merknaden(e) ikke er relevante for planforslaget. Det skal fremkomme tydelig om det er fremmet 
varsel om innsigelse. 
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1.7.8 Landskapsanalyse 
Kan variere mye i tema og utforming. Eksempler: helningsgradient, sol skygge, lokalklima, 
vegetasjon, rom og barrierer. Ja- nei områder osv. Kreves dette bør kommunen peke på aktuelle 
tema som skal belyses, samt omfanget/nivået på analysen. 
 
1.7.9 Rapport fra arkeologisk undersøkelse 
I forbindelse med planprosessen kan arkeologisk myndighet kreve undersøkelser foretatt før det 
avgis uttalelse til planforslaget. Utgifter forbundet med dette vil bli belastet forslagsstiller. 
Kommunen tar ikke saken opp til 1.gangsbehandling før uttalelse fra fylkeskommunen er gitt. Er 
området avsatt til byggeformål i gjeldende reguleringsplan bortfaller kravet til arkeologisk 
undersøkelse for planområdet. 
 
1.7.10 Snitt gjennom området  
Typiske snitt som viser topografien, maksimale bygningshøyder og eventuell nabobebyggelse. 
Det bør fremgå hva som er eksisterende og nytt terreng (fyllinger og skjæringer), eksisterende og 
ny bebyggelse 
 
1.7.11 Perspektivtegning og fasadeoppriss  
Tilgrensende nabobebyggelse skal være med i sentrums/tettstedsområder, og andre steder der det 
er naturlig for å vise sammenheng i bebyggelsen.  
 
1.7.12 Fotomontasjer med kart som viser standpunkt  
Fotografier, med eventuelt nye bygg inntegnet, vil særlig være aktuelt for vurdering av 
fjernvirkning. Fotomontasjer bør ha før og etter bilder. 
 
1.7.13 Modell/ digital terrengmodell  
Brukes ved utbygging i ømfintlige områder, tette og vanskelige situasjoner hvor konsekvensene 
er store, hvor utnyttelsesgrad og høyder går utover det som er vanlig i området m.v. 
Nabobebyggelse skal være med.  
 
1.7.14 Trafikkstøy, beregninger og støydempingstiltak  
Etter behov i henhold til gitt ÅDT-verdier.  
 
1.7.15 Veitegninger 
Veitegningene er grunnlaget for utformingen av planforslaget. Skjæringer/ fyllinger skal 
inntegnes på planen. Det skal vises i plan, tverr- og lengdeprofiler at veien er byggbar innenfor 
arealet som avsettes til vei i reguleringsplanen. Helningsforhold skal være ivaretatt i forhold til 
universell utforming og krav til boligadkomst i teknisk forskrift. Veier som skal tas over av 
kommunen og/eller være i allmenn bruk må ha en standard som tilfredsstiller kravene i 
kommunens veinorm som er tilgjengelig på kommunens websider. Denne bygger på vegvesenets 
håndbok 017. Se vegvesenets lenke vedrørende tegninggrunnlag: 
http://www.vegvesen.no/vegnormaler/hb/017/index.htm 
 
Hva som skal med i tegningsgrunnlaget bør avtales før 1. gangsbehandlingen.  
Frisikt og annen veigrunn for snøopplag m.m skal reguleres og må være med i varslet område. 
Ferdigveistegninger må utarbeides ettersendes etter ferdigstillelse.  
 
 
 



 13 

1.7.16 Geologiske eller spesielle tekniske vurderinger  
Utføres ved behov og etter nærmare avtale. 
 
1.7.17 ENØK og miljøvennlige energikilder 
Ved større utbygging eller enkelt bygg bør planforslaget innarbeide vurderinger eventuelt 
løsninger på energi med hensyn til miljøvennlige- og fornybare energikilder og 
energiøkonomiske løsninger. Nesodden kommunes energi- og klimaplan (KLEM), som finnes på 
kommunens websider legges til grunn som målsetting for ny bebyggelse. 

1.8 Gebyr  

For planforespørsler og private forslag til reguleringsplaner skal det betales behandlingsgebyr. 
Gebyret beregnes fra mottatt planforslag og til 1. gangsbehandling. Beregningsgrunnlaget er 
anført i gebyrreglementet som finnes på: http://www.nesodden.kommune.no 
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2 Krav til digital leveranse av reguleringsplanforslaget  

Nesodden kommune krever at reguleringsplanforslaget skal sendes til kommunen i digital form. 
Årsaken til dette er at det letter behandlingen av planen samt nødvendigheten av å ha et oppdatert 
og korrekt planarkiv. Dette gjøres med bakgrunn i Forskrift 26.juni 2009 nr. 861 om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister(kart- og planforkriften) § 7 første 
ledd. Leveranse kan med fordel skje på e-post, eller andre digitale media. Etter forskrift regnes 
det innsendte materialet som kommunens eiendom. Kommunen forbeholder seg rett til videre 
bruk av dataene. 
Det vises til §7-10 i Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt 
planregister. Forskrift 26.juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 
kommunalt planregister(kart- og planforkriften)  til plan- og bygningsloven   

2.1 Sjekkliste validitet 

Hensikten med denne listen er å spare forslagstiller og kommunen for ekstraarbeid og øke 
kvaliteten på planene ved å fjerne muligheten for misforståelser.  
 
1. Planen skal ikke inneholde informasjon mottatt fra kommunen, kun informasjon produsert 

fra forslagstiller. Alle de tegnede objektene som kan forekomme i det overleverte 
materialet er beskrevet i Miljøverndepartementets Veiledning til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. 

2. Det må leveres en PDF fil som for planen med fullstendig tegnforklaring. Fullstendig 
tegnforklaring vil si at alle linje og flate i kartet blir forklart i tegnforklaringen med 
korrekt objektnavn som i standarden. Plankartet skal skille mellom plandata og basiskart. 

3. PDF fil skal ha koordinatnett. 
4. PDF skal ha Nordpil. 
5. Kartets utforming skal stemme overens med farger og linjer benyttet i kartet, og skal 

værer identisk med standarden etter ny lov. 
Ved levering i dxf format: 
6. I CAD programmet legges de ulike temaene i ulike lag. Eks Formålsgrense (1202) i et lag 

og planavgrensning i et annet (1201). 
7. Det skal ikke tas med flater fra CAD programmet. 

2.2 Sjekkliste kvalitet  

1. Sjekk at senterlinje vei er matematisk korrekt (konstruert).  
2. Sjekk at paralleller til senterlinje er korrekt  
3. Sjekk for avvik mellom DEK og formålsgrenser  
4. Sjekk for doble linjer, dette skal ikke forekomme eller utydelig linjegeometri  
5. (Sjekk for flatefeil (overlapp, hull ikke heldekkende formålsflater m.m) kun ved leveranse 

SOSI.  
6. Sjekk for feil bruk av SOSI kodeverket  
7. Sjekk at enheten er meter og ikke m.m.  
8. Sjekk koordinatsystem skal være Euref 89 UTM sone 32 

 
Det anbefales at Kartverkets verktøy ”SOSI-kontroll”, som kan hentes på www.statkart.no brukes 
ved kontroll før innsendelse av SOSI fil. 
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2.3 Kildehenvisninger 

Reguleringsplan T1381: 
http://odin.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/dok-bn.html 
 
Databeskrivelse Plan SOSI i standarden 
http://statkart.no/standard/sosi/html/sosi.htm 
 
Digitale planer T-1412  
http://odin.dep.no/md/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/022041-220009/dok-bn.html 
 
Veiledningen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister 
 

2.4 Eksempler 

Kommunen kan ved behov oversende over en eksempelfil som er slik vi ønsker å motta den. Slik 
at forslagstiller kan se på filen i sitt datasystem. 
En dxf fil som er strukturert slik vi ønsker. 
En pdf fil for som er strukturert slik vi ønsker. 
Eventuelt en SOSI fil. 

2.5 Prising 

Ved leveranse på SOSI nivå 4 iht. digital veiler T1412 og 1381 og planen ikke krever 
bearbeidelse fra kommunens side vil det ikke påløpe kostnader for forslagstiller. 
Ved leveranse på DXF må koding og flategenerering gjøres på nytt hos kommunen. 
Erfaringsmessig inneholder planene diverse andre feil som eks. doble linjer. Prisen for få dette 
arbeidet utført er fastsatt i gebyrreglement. 

2.6 Mangelfull datalevering 

Hvis det digitale planforslaget ikke følger standarden/ eller mangler helt, kan kommunen vurdere 
det slik at plangrunnlaget er så mangelfullt at saken ikke kan være gjenstand for saksbehandling.  
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3 Normer som skal innarbeides 

 
Nesodden kommune har flere normer som skal ivaretas og innarbeides i planforslagene. 
Herunder gjelder dette for utnyttelsesgrad, Norm for veiutforming, samt parkeringsnormer og 
universell utforming for tilgjengelighet. 
 
Avvik i fra understående normer eller avvik fra tilgrenset planområde, skal grunngis særskilt i 
planbeskrivelsen. 
 

3.1 Utnyttelsesgrad i reguleringsplan  

Grad av utnytting er det viktigste virkemidlet for å forme ny bebyggelse. Avgjørende faktorer for 
vurdering av utnyttelsesgraden i byggeområder er sentralitet og type virksomhet og topologi. 
Servicefunksjoner, trafikksystem og kollektivtilgjengelighet er avgjørende.  
Strøkstyper og politisk ønske om utvikling i kommunen er også bestemmende. 
 
3.1.1 Valg av beregningsmåter  og bergning av utnyttelsesgrad  
Det henvises til Miljøverndepartementets veileder ”Grad av utnytting” T-1459 for valg av og 
beregning av utnyttelsesgrad. 
 
Utnyttelsesgraden skal beregnes i samsvar med TEK (Teknisk forskrift), denne er samordnet med 
NS3490 Areal- og volumberegning av bygninger. Det er ikke adgang til å fravike målereglene i 
TEK kap3 og 4, unntatt når forskriften åpner for dette. (f. eks unntak kjeller i beregning av BRA) 
Det skal ikke gjøres unntak med 36 kvm til garasje, eller unntak for uthus terrasser m.v. i 
nye planer. 
 
For større bygg med kjeller/underetasje/lokk bør BRA benyttes.  
 
For bebyggelse over bakken (over eksisterende terreng kote med to eller flere fasader) angis 
utnyttelsen vanligvis med BYA - %.  
 
Utnyttelsesgrad mot LNF som er klart definert mot marka eller sjøen bør BYA være langt lavere. 
Avsatt byggegrense og BRA vil være et bedre virkemiddel i slike områder. 
 
For tilpassing til eksisterende bebyggelse bør avvik fra eksisterende utnyttelsesgrad ikke være 
større enn 7 % BYA. 
 
Flere beregningsmåter kan kombineres. 
 
 
3.1.2 Større byggetiltak  
Offentlige bygg, større næringsbygg og liknende, bør vurderes særskilt ut fra funksjon og stedets 
egnethet. BRA er godt egnet men, TU kan benyttes for bygg over flere enn tre etasjer. 
Utnyttelsen skal tilpasse de fysiske krav som er satt forhold til høyde, byggegrense, fyllinger 
skjæringer og lignende. 
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3.2 Veidimensjonering 

 
3.2.1 Planavgrensing og reguleringsformål  
Ved utarbeidelse av reguleringsplan stilles det krav om opparbeidelse av veg og utbedring av 
denne til gjeldene normer .jmf punkt nedenfor om opparbeidelsesplikten. Dette må tas hensyn til 
ved fastsettelse av område som skal varsles slik at skråningsutslag, støytiltak, siktlinjer og 
snøopplagsplass tas med i tilstrekkelig grad. Områder som skal disponeres i anleggsperioden skal 
tas med, dvs riggplass og område for evt. midlertidig trafikkomlegging, etc. 
 
Kjørevei angis for kjørefelt med veiskulder (bankett) 
Annen veigrunn angis for snøopplag grøft etc, fram til veiskulder. Støyskjerming bør inkluderes i 
avsatt veiareal/ annen veigrunn. 
 
3.2.2 Veiutforminng og veibygging 
Veier skal prosjekteres etter rettningslinjene gitt i kommunens normer for veiutforming og 
veibygging som er tilgjenlige på kommunens websider. Årsdøgntrafikk (ÅDT) skal 
kartlegges/beregnes med en 20 års prognose som grunnlag for valg av utforming. 
Tegningsmaterialet skal være profesjonelt utført, og må oppfylle bestemmelser om ansvarsrett 
hvis de skal være grunnlag for opparbeidelse av vegen. Frisikt og annen veigrunn for snøopplag 
m.m skal være med i reguleringsplan. 
 
3.2.3 Tillempet standard 
Mange steder på Nesodden vil det ikke være mulig å møte norm for veiutforming ved 
planlegging av veg og det vil være nødvendig med tillempet standard.  
Det vises til reglene for opparbeidelse og refusjon som medfører at kommunen skal overta veier 
som er regulert til drift og vedlikehold. Det vil derfor få administrative og økonomiske 
konsekvenser for kommunen at veier ikke planlegges og bygges i henhold til norm. Det spiller 
ingen rolle om veien anses som ”privat” med mindre den kan anses som felles avkjørsel for et 
mindre antall boliger. 
 
For at tillempet standard skal kunne benyttes i planarbeid skal dette være avtalt med 
veimyndigheten (teknisk avdeling). Dersom ikke enighet oppnås skal det utarbeides alternativer 
som henholdsvis viser konsekvensene av å opparbeide veien i henhold til norm og tillempet 
standard. Sammen med alternativene skal det foreligge en utredning som begrunner og anbefaler 
valg av løsning samt klarlegger administrative og økonomiske konsekvenser. 

3.3 Parkeringsnormer 

Kriterier for parkeringsbehovet er vurdert ut fra bruk, sentralitet, samt kollektivdekning. Antall 
parkeringsplasser vil veies opp mot kollektivdekning og nærhet til servicefunksjoner innen for 
det slingringsmonnet som er gitt for de ulike funksjonene. parkeringsnormen er en avveining 
mellom behov (for nedre begrensing) og miljø (for øvre begrensing). 
 
 
3.3.1 Sykkelparkering 
For planlegging av sykkelparkering henvises til rapport om sykkelparkering utarbeidet av statens 
vegvesen 2007/08: 
www.vegvesen.no/_attachment/61741/binary/14778 
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I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer skal det avsettes nødvendig 
plass for sykkelparkering etter følgende norm: 
- Boliger skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m². 
- Forretninger/Detaljhandel skal ha minimum 6 sykkelplasser pr. 1 000m2 
- Kontorer skal ha minimum 7 sykkelplasser pr. 1 000 m2. 
- Restauranter skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 seter. 
- Undervisning, barneskole skal ha minimum 20 sykkelplasser pr. 10 årsverk. 
- Kino, teater skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 seter. 
- Barnehage skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 årsverk. 
- Hotell skal ha minimum 2 sykkelplasser pr. 10 rom. 
Minst 50% av sykkelplassene skal ha overbygg der normen gir en utbygging av minst 20 plasser i 
forbindelse med byggesaken. 
 
3.3.2 Boliger 
1 roms:     1,0 til 1,2 for hver boenhet. 
2 roms:    1,2 til 1,4 for hver boenhet. 
3 til 4 roms:    1,4 til 1,7 for hver boenhet. 
5+ roms, Kjede og rekkehus:  1,7 til 2,0 for hver boenhet. 
Tomannsbolig/ enebolig:  2,0 for hver boenhet. 
Bileilighet (utleie):    1, 2, 3 roms: 1,0 for hver boenhet. 4 roms + : 2,0 enheter. 
 
Avstand til sentrumsområde kollektiv knutepunkt er avgjørende gir føring for fastsettingen av 
parkeringsdekningen. 
 
3.3.3 Kontor: 
1 parkeringsplass for hver 30 m2 (BRA). 
 
3.3.4 Offentlig kontor: 
1 parkeringsplass for hver 18 m2 (BRA). 
 
3.3.5 Flerfunksjonelt bygg (kontor,forretning, bolig mm): 
1 parkeringsplass for hver 20 m2 (BRA). 
 
3.3.6 Forretning: 
1 parkeringsplass for hver 30 m2 (BRA). 
Det skal i tillegg også avsettes nødvendig lasteplass. 
 
3.3.7 Produksjon/lager/verksted: 
1 parkeringsplass for hver 90 m2 (BRA), eller 0,6 parkeringsplasser for hver ansatt. 
Det skal i tillegg også avsettes nødvendig lasteplass. 
Valg av beregningsmetode skal gjennspeile det faktiske parkeringsbehovet tilltaket vil ha. 
 
3.3.8 Skole: 
0,2 parkeringsplasser for hver elev ved videregående 
0,2 parkeringsplasser for hver elev ved barne- og eller ungdomsskole. 
 
3.3.9 Kirker/kino/teater: 
0,2 til 0,4 parkeringsplasser for hver sitteplass. 
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3.3.10 Overnattingssteder: 
0,4 for hver seng + 0,7 for hver ansatt +  1 parkeringsplass for hver 30 m2 (BRA) av 
konferanserom, resturant/bar, kino og liknende. 
 
3.3.11 Idrettsanlegg: 
0,15 –til 0,4 parkeringsplasserfor hver tilskuer. 
 
3.3.12 Sykehus: 
0,8 parkeringsplasser for hver seng. 
 

3.4 Universell utforming 

Universell utforming skal ligge til grunn som hovedprinsipp ved utforming. 

3.5 Teknisk infrastruktur - ledningsnett 

Areal for ledningsnett skal vurderes regulert inn. Hvis ledninger og kabler skal legges i veigrunn 
eller annen veigrunn som påregnes overtatt av kommunen må avtaler med netteier etableres og 
aksepteres av kommunen. 

3.6 Renovasjon 

3.6.1 Generelt 
Vi påpeker viktigheten av så tidlig som mulig i planprosessen å legge til rette for effektiv 
renovasjon der det blant annet tas hensyn til sikkerhet for myke trafikkanter. Oppsamlingsutstyret 
skal bl. a. plassers slik at det ikke blir nødvendig å rygge med renovasjonsbil. Kjøring med 
renovasjonsbil bør heller ikke foregå på arealer primært beregnet for gående og syklende.Ved 
planlegging av renovasjonsløsninger er det viktig å at det avsettes og markeres på plantegningene 
et areal som er stort nok til å dekke fremtidige løsninger for oppsamlingsutstyret og samtidig 
være forberedt på ytterligere økninger i avfallsmengdene. Med Kretsløp Follo som nytt 
renovasjonssystem er det tilstrekkelig med 2 beholdere hos hver abonnent. 
Renovasjon for eventuelle flerfamilieboliger og andre egnede områder kan med fordel 
baseres på fellesløsninger med plastbeholdere på hjul som tømmes på stedet av 
renovasjonsbil med komprimator eller som nedgravde systemer (se nedenfor). 
Renovasjonsutstyret bør plasseres i samme høyde som veien hvor renovasjonsbilen kjører. 
Beholderne (plastbeholdere på hjul) skal plasseres på fast dekke, ha terskelfri trillebane 
med fast dekke og uten vesentlig høydeforskjeller (maks stigning 1:20) og maks 7 meter 
fra kjørbar vei for renovasjonsbil. 
 
Kjøreveiene skal være med gjennomkjøring eller med snuplass/vendhammer og dessuten 
kurvatur og stigningsforhold til å kunne benyttes av kjøretøy L (lastebil) etter 
vegnormalen 017 utarbeidet av Statens vegvesen. Kjøreveien skal dessuten tåle kjøretøy 
med akseltrykk på 8 tonn. Veiene må ha en bredde på 3,5 meter og fri høyde på min 4 
meter. 
Om vinteren må veien i tillegg brøytet og sandstrødd. Kjøreveien må i tillegg være ha 
nødvendig grøfter for snøoppsamling, ivareta krav til frisiktssoner, være mest mulig 
parkeringsfrie og ikke ha beplantning som hindrer fremkommelig. 
Detaljregulering og bebyggelsesplan skal vise plassering av oppsamlingsutstyr for avfall. 
For videre dimensjonering tar vi med: 
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Oppsamlingsutstyr 
Oppsamlingsutstyret kan pr juni 2011 være: 

• Stativ 100 liter (er i ferd med å utgå som oppsamlingsutstyr) 
• Beholdere på hjul i størrelse 240, 360 og 660 liter. Det er i dag abonnentens ansvar 

å anskaffe, vedlikeholde og rengjøre oppsamlingsutstyret – med Kretsløp Follo vil 
Follo Ren IKS stå som eier av oppsamlingsutstyret og hver enkeltabonnent vil få 
utlevert 2 stk 240 liters beholder for restavfall og papir. 

• Fellesløsninger benytter beholdere på 360 og/eller 660 liter for både restavfall og 
papir. 

• Nedgravde løsninger, se nedenfor. 
 

3.6.2 Avstander 
Renovasjonsbilen / renovatørene skal ha uhindret atkomst til oppsamlingsutstyret. Stativer 
plassers inntil 20 meter (gjeldende forskrift) fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Beholdere 
plasseres inntil 7 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Plass for oppsamlingsutstyret Det 
kreves fast dekke og at alt utstyret er på gateplan. Trillebanen for beholdere skal være terskelfri 
og ha minimale høydeforskjeller mellom oppsamlingsutstyret og stoppested for renovasjonsbil. 
Plassen for oppsamlingsutstyret kan skjermes for innsyn, men tiltaket skal ikke være til hinder for 
renovatørens utførelse av tjenesten. 
 
3.6.3 Dimensjonerende mengder 
• Restavfall: 100 l/uke/abonnent- ukentlig henting (dagens ordning). Med Kretsløp Follo vil det 
være 240 liter/abonnent/14 dager. 
• Papir, papp og drikkekartong: 100 liter/mnd/abonnentenhet – månedlig tømming. Med Kretsløp 
Follo vil det være 240 liter/abonnent/mnd. 
 
3.6.4 Nedgravde systemer 
Et alternativ til beholdere er nedgravde løsninger. Fordelene er blant annet at dette tar mindre 
plass, god design, noe komprimering av avfall pga volum, avfallet er nedkjølt nede i bakken og 
bruken kan være elektronisk styrt slik at det forhåndsbestemmes hvilke boenheter som skal bruke 
den enkelte nedgravde enhet. Det er to typer nedgravde.  
A) Delvis nedgravd (1/3) over bakken  
B) Helt nedgravd med innkastluke over bakken. 
 
Hver enhet trenger et areal på ca 2x2 meter og graves ned i bakken ca 3 meter (alternativ A 1,6 
meter ned i bakken). 
Noen av løsningene har en elektronikk i hver enhet som gir adgangskontroll for å bruke systemet. 
Vi har ikke spesielle føringer for abonnentenes eventuelle valg av utstyr når dette installeres på 
eget areal, - bortsett fra at systemene skal kunne tømmes med 2-kroks system, veiene skal være 
dimensjonert for lastebil (L) i henhold til vegnormalen, lastebilen skal ha gjennomkjøringsvei 
eller vendhammer/snuplass, (bilen skal ikke ha behov for å rygge utover det å snu på 
vendhammer), kort avstand fra stedet hvor lastebilen stopper til nedgravd enhet (maks 3 meter 
veikant til senter nedgravd enhet) og fast underlag for bilens støttelabber. Det må også være min 
9 meters løftehøyde på disse stedene.  
 
Dimensjonering av nedgravde systemer: 
• Restavfall: Det skal her benyttes dimensjonerende volumer på 200 liter pr abonnent pr 14. dag 
for restavfall. Maksimalt volum for nedgravde enheter er 5 m3. 
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• Papir/papp/drikkekartong: Tilsvarende volum som for restavfall. Mye er også avhengig av hvor 
abonnentene er til å redusere forbruket, kildesortere og bruke returpunkter og 
gjenvinningsstasjonene. På sikt når Kretsløp Follo innføres vil papircontainerne på dagens 
returpunkt forsvinne. Men det vil fortsatt være mulig å kaste papir på en av våre tre 
gjenvinningsstasjoner. 
 
3.6.5 Tilskudd 
Tilskudd til nedgravde løsninger vil tilsvare kostnadene Follo Ren har til alternativt å dele ut 
standard beholdere for beboerne i deres prosjekt. Beløpet er avhengig av hvilke priser vi får ved 
offentlig innkjøp av et stort antall beholdere. 

3.7 Overvannshåndtering 

Planen skal redegjøre for hvordan overvann håndteres lokalt i henhold til gjeldende normer. Det 
henvises til Byggforskseriens blader om overvannshåndtering i byggeområder og  lokal 
overvannshåndtering. Flomområder og fordrøyningsmagasiner/dammer skal vises i plan, evt på 
temakart. Det skal redegjøres for resipient av vann og fare for forurensing. Dimensjoneres for 10 
års flom. 
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4 Ivaretakelse av natur- og kulturkvaliteter  

4.1 Overordnede rammebetingelser 

 
4.1.1 Naturmangfoldloven med forskrifter 
Biomangfoldloven setter krav om kartlegging av biologisk mangfold. Jmf pkt 4.2. Loven har 
utfyllende forskrifter. 
 
4.1.2 Kommuneplanens måldel 
”Nesodden skal fremstå som en miljøkommune der kommende generasjoner, i samme grad som 
dagens, kan oppleve halvøyas grønne særpreg, natur-, friluftsliv- og kulturverdier, grendestruktur 
og stedsidentitet.” 
 
4.1.3 Kommuneplanens arealdel 
Det er gitt retningslinjer for ivaretakelse av grønnstruktur, kulturminner og –miljø i gjeldende 
kommuneplan. (Se bestemmelser og tekstdel i kommuneåplanens arealdel.) 
 
 
4.1.4 Vann, vassdrag og fuktdrag 
Det er ikke tillatt å lukke bekker og det skal være sikker flomveg på overflaten.I 
kommuneplanens arealdel er det satt krav til 15 eller 30 meters avstand til vannkant/strandlinje 
for nye bygg eller varige konstruksjoner. Det er tre grunner til å ikke bygge i disse områdene; 
flomsituasjonen kan påvirkes, viktig som leveområde og spredningsvei for fauna og flora, viktig 
for bevaring av estetikk i landskapet. Endringer på sjø og vassdragsområdene skal grunngis 
særskilt at nevnte hensyn blir ivaretatt 
 
4.1.5 Miljø registreringer i skog MIS 
Det er også foretatt miljøregistreringer i skog (MIS), som etter hvert vil bakes inn i biologisk mangfold-
registreringen. MIS fins i dag som en separat rapport. Det er viktig at lokalitetene herfra også blir tatt med i 
vurderingen.  

 
4.1.6 Grønn plakat 
I forbindelse med kommunedelplan for kystsonen – etappe 1 og 2, henholdsvis fra Fjordvangen 
til Fjellstrand og fra Dalbo til Fagerstrand, ble det utarbeidet en Grønn plakat. Grønn plakat er en 
grønnstrukturanalyse hvor det er gjort en verdivurdering av landskaps-, natur- og friluftsverdier i 
virkeområdet for RPR-O i Nesodden kommune. Grønn plakat har vært et viktig verktøy ved 
fastsettelse av strandsonen (LNF-området langs sjøen) på strekningen Fjordvangen – Fagerstrand. 
Grønn plakat for den gjenstående fjordstrekningen, Fjordvangen – Blylaget er for tiden under 
utarbeidelse som del av den pågående revideringen av kommuneplanens arealdel. Det er ikke 
lagd grønnstrukturanalyser for arealene innenfor riksveien. 
 
4.1.7 Kulturmiljøer NINA-NIKU 
Det ble i 97/98 foretatt en registrering og verdisetting av fornminner og andre kulturminner, samt 
kulturmiljø i kystsonen i Nesodden (NINA-NIKU). Dette arbeidet resulterte bl.a. i et forslag til 
verneområder for kulturmiljøer i Nesodden kommune. De foreslåtte verneområdene er vist på 
eget kart på baksiden av kommuneplanens arealdel. Kartet er ment som en ”vær varsom-plakat” i 
forhold til de viktigste kulturmiljøene på Nesodden. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 
har som oppdrag fra Akershus fylkeskommune nylig ferdigstilt rapporten ”Kulturlandskap i Follo 
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– registrering og verdivurdering” som er en mer detaljert rapport enn den nevnte NINA+NIKU-
rapporten. 
 
 

4.2 Kartlegging av biologisk mangfold 

 
4.2.1 Naturmangfoldloven 
Naturmanfoldlovens kap II §7 gir prinsipper for offentlig besluttningstaking. 
 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20090619-
100.html&emne=naturmangfold*&& 
 
§§8-12 stiller bl.a krav til vitenskapelige undersøkelser, kartlegging av konsekvenser og 
avbøtende tiltak, samt at føre var prinsippet legges til grunn der det er usikkerhet. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan er utredning eter §§ 8-12 obligatorisk del av planutredningen 
og planbeskrivelsen. 
 
Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold skal skje etter prinsippene og kategoriseringene 
i Direktoratet for naturfolrvaltnings Håndbok 13. 
 
http://www.dirnat.no/content/500031273/DN-handbok-13-er-na-oppdatert 
 
 
4.2.2 Forskrift om utvalgte naturtyper 
Forskriften utdyper naturmangfoldlovens §52 om bevaring av utvalgte naturtyper. 
 
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20110513-0512-0.html 
 
 
 
4.2.3 Elementer som ansees som spesielt viktige for biologisk mangfold: 
 
Generelt: 
• Vektlegging av økologisk arealprinsipper  
• Områder med edelløvskog er det for Nesodden kommune et særskilt ansvar å forvalte. 

Nasjonalt er slike områder er svært utsatt for utbygging og treslagsskifte på grunn av 
lokalklimatiske fordeler. 

 
Spesielt: 
• Store sammenhengende grøntområder (Nesoddmarka, kystområder på vestisden og 

skogsområdene på østsiden. 
• Grønne korridorer i mellom ulike naturområder. 
• Strandsonen, også på land. 
• Vann, herunder: dammer (også hage-/gårds-/beitedammer), tjern, bekker, fuktdrag, våtmark. 
• Edelløvskog (innslag av eik, lind, samt eldre skog) 
• Landbrukets kulturlandskap 
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4.2.4 Elementer som ansees som spesielt viktige for kulturverdier: 
 
• Fornminner, andre kulturminner og kulturmiljøer jfr. SEFRAK 
 
4.2.5 Elementer som ansees som spesielt viktige for å ivareta friluftsverdier: 
 
• Strandsonen 
• Stier/turveier 
• ”Hundremeterskogen” 
• Nesoddmarka 
 
For reguleringsplaner som omfatter ett eller flere av elementene nevnt under punktene 4.2.1, 
4.2.2, og 4.2.3 må det påregnes følgende: 
 
• Krav om kartlegging av biologisk mangfold/kulturverdier/friluftsverdier der dokumentasjon 

mangler. 
• Krav om at områder med verdifulle elementer reguleres til spesialområde 

naturvern/bevaring/friluftsområde, eller restreksjonsområde for bevaring av kulur- og eller 
naturlandskap. 

 
4.2.6 Data kommunen sitter på: 
 
• Viktige områder for biologisk mangfold i Nesodden (se også NIJOS-rapport 3/03) 
• Viltkart 
• Miljøregistreringer i skog (informasjon også hos Landbrukskontoret i Follo med kontor på 

Ås) 
• Kartlegging av amfibier i Nesodden kommune 
• Resultater fra prøvefiske i følgende dammer/tjern: Skoklefaldtjernet, Flaskebekktjernet, 

Nyborgdammen, Sprodammen, Bråtedammen, Blekslitjern, Kjenslitjern, Svestadtjern og 
Krystalldammen  

• Grønn plakat med temakart for landskap-, natur- og friluftsverdier i RPR-O-sonen fra 
Fagerstrand til Fjordvangen. Tilsvarende grønplakat er under utarbeidelse for Fjordvangen- 
Blylaget. 

• Regionalt viktige områder for biologisk mangfold 
• SEFRAK-register 
• Registrering og verdisetting av fornminner og andre kulturminner, samt kulturmiljø i 

kystsonen i Nesodden 
 
4.2.7 Data man kan få fra andre instanser: 
 
• Registrering av fugl (Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus) 
• Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord – Nesodden og Oslo kommune 

(Fylkesmannens miljøvernavdeling) 
• Insekter (Fylkesmannens miljøvernavdeling) 
• Verneområder (Fylkesmannens miljøvernavdeling) 
• Fisk og andre vannlevende organismer (NIVA) 
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• Fornminner og andre kulturminner (Akershus fylkeskommune) 

5 Opparbeidelsesplikten 

Plan- og bygningslovens  § 67 
 
Opparbeidelse av  vei- og ledningsanlegg i et område med vedtatt regulering. 
 
Når et område er ferdig regulert,- reguleringsplanen vedtatt av kommunestyre, er det mulig å 
bebygge område, men da kun i samsvar med planen og gjennomført slik at når området er ferdig 
utbygd er veier og hovedledningsanlegg opparbeidet i samsvar med planen. 
 
Fra administrasjonen side erfarer vi ofte at utbyggere tror at vann-/ avløpsledninger og 
hovedveier inne i et regulert område er et offentlig ansvar. Dette er ikke riktig. Det er grunneierne 
selv som er ansvarlig for opparbeidelsen og må stå for kostnadene vedrørende de 
kommunaltekniske anlegg innenfor et regulert område. 
 
Dette følger av plan- og bygningslovens § 67 der opparbeidelsen er pliktig i den forstand at det 
ikke vil kunne gis bygge-/og delingstillatelse før de tekniske anlegg er ferdig opparbeidet.  
 
Lovteksten forutsetter at vei- vann og avløpsanleggene opparbeides fra det offentlige 
tilknytningspunktet for ledningsnett/hovedvei og frem til og langs den tomten som skal deles 
og/eller bebygges. 
 
Det heter seg i lovteksten at kommunen kan gi regler om gjennomføring. I denne forbindelse har 
kommunen visse normer  til vei-/grøftestandard. Denne må følges ved opparbeidelse av de 
tekniske anlegg i området. 
 
Videre heter det i lovteksten at kommunen plikter å overta anlegget til drift og vedlikehold når 
dette er godkjent i forhold til kommunens normer, bestemmelser og gitte kravspesifikasjoner. Det 
heter seg at anleggene, - når de overtas, -så overtas de vederlagsfritt,- hvilket innebærer at 
kommunen blir eier av vann-/avløpsledningen og veien med tilhørende veigrunn. Veigrunnen 
skal være det areal som regulert veigrunn representerer i planen. Det er da også grunneierne selv 
som må sørge for at nødvendig veigrunn blir fradelt de enkelte eiendommene.  
 
Opparbeidelsesplikten vil altså bli en del av betingelsen for å få bygge i området. Dette 
saksforhold tilligger plan- og byggesaksavdelingen.  Når det gjelder oppfølging av krav til 
teknisk utførelse og overtakelse av anleggene tilligger dette saksforholdet teknisk avdeling. 
 
Plan- og bygningslovens § 67 regulerer den enkeltes opparbeidelsesplikt. I et område med flere 
grunneiere bør det derfor internt dannes et utbyggingslag som blir enige om gjennomføring og i 
første rekke en økonomisk fordeling av kostnadene ved vva-anlegg-opparbeidelsene.  
 
Se ellers Kommunal- og regionaldepartementet: 
http://odin.dep.no/krd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/016031-250022/dok-bn.html 
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Bakgrunn og forutsetninger 
Det er et overordnet mål at man gjennom samfunnsplanleggingen skal forebygge faren for tap av 
liv og helse, skader på samfunnsviktige funksjoner, miljø og materielle verdier. En skal derfor 
synliggjøre risikovurderinger i forbindelse med alle nye reguleringsplaner. 
 

6.1 Kommunens ansvar for ivaretakelse av ROS i arealplanleggingen. 

Hovedlinjene i arealbruken fastsettes gjennom kommuneplanenes arealdel, som inngår i den 
langsiktige delen av kommuneplanleggingen. Detaljer blir utformet i reguleringsplaner, 
bebyggelsesplaner og byggesaksbehandling. Risikosituasjonen påvirkes i stor grad av 
arealbruken og kommunen har etter plan- og bygningsloven ett ansvar for sikker bruk av arealer 
og bygninger. Dette innebærer blant annet at det bør gjøres risiko- og sårbarhetsvurderinger ved 
alle typer arealplaner.  
 
Dette innebærer at følgende må vurderes:  
� Sårbarhet og risiko for området fra omgivelsene. 
� Konsekvenser av tiltaket for området og omgivelser. 
� Eventuelt behov for avbøtende tiltak/ytterligere analyser. 
 
Plan- og miljøavdelingen har laget en sjekkliste til bruk i denne vurderingen (vedlegg 1). 
Sjekklisten baserer seg på andre kommuners erfaring. Det kan være behov for at denne tilpasses 
de lokale forhold. 
 

6.2 Det generelle risikobildet i Nesodden kommune 

Nesodden kommune har et flateinnhold på 60 km2 og en kyststripe på 36 km.  
Kommunen har ca 16 000 innbyggere (2004). Det er lagt opp til en befolkningsvekst på 1-1,5 %. 
 
Bortsett fra på Fagerstrand er det ikke tyngre industri eller annen næringsvirksomhet som kan 
representere noen stor fare.  
Kommunens beliggenhet, på en halvøy, gjør at det ikke er gjennomgangstrafikk eller større 
transport gjennom kommunen på landsiden som medfører stor risiko. 
På sjøen er det stor trafikk med mange typer ulik last. Sjøområdene er ikke gjenstand for 
arealvurdering i denne omgang. Eventuelle hendelser på sjøen vil antakelig ha liten innvirkning 
på landsiden, bortsett fra lokale miljøproblemer.  
Mulige kritiske hendelser som kan oppstå er vurdert og beskrevet i kommunens Risiko og 
sårbarhetsanalyse, datert mai 1999.  
 

 

6.3 Sårbarhet 

I forhold til vurdering av nye utbyggingsområder er det viktig å ha oversikt over mulige 
risikoelementers geografiske beliggenhet.  
Det er også viktig å ha oversikt over elementer og arealer som er sårbare for ulike påvirkning av 
menneskelig aktivitet. Sjekklisten søker å ivareta dette forholdet.  
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I Nesodden kommune er følgende risikoelementer, som bør vurderes i forbindelse med 
arealplanleggingen, gitt en generell vurdering: 
6.3.1 Naturbasert sårbarhet: 
Nesodden kommune er i relativt liten grad eksponert for hendelser utløst av naturkrefter som kan 
representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsviktige funksjoner.  

 

Radon 
Alle berg- og jordarter består av varierende mengder naturlig radioaktive grunnstoffer, blant 
annet uran og thorium. Strålingen fra disse grunnstoffene er meget svak og utgjør normalt ingen 
helserisiko. 
Gjennom spalting av uran oppstår den radioaktive gassen radon, som over tid kan føre til økt 
risiko for lungekreft når den trenger inn i bygninger med lite ventilasjon. I følge Staten strålevern 
kan radon i norske hus være årsaken til mellom 5 og 15 prosent av alle tilfeller av lungekreft i 
befolkningen. Dette tilsvarer mellom 100 og 300 årlige tilfeller. Norge er et av de landene i 
verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Dette skyldes i hovedsak tre forhold - 
geologi, klima og bygningskonstruksjon 
 
De høyeste konsentrasjonene av uran finnes gjerne i områder med alunskifer og uranholdige 
granitter i berggrunnen og uranholdige mineraler i løsmassene. I Nesodden kommune er det 
beskjeden forekomst av slike bergarter og løsmasser. NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) 
jobber med å identifisere områder med forhøyet, naturlig radioaktiv stråling fra berggrunn og 
løsmasser i det sentrale Østlands-området. Det er gjennomført detaljert kartlegging fra fly i lav 
høyde. Resultatene er foreløpig ikke kalibrert og kvalitetssikret opp mot bakkemålinger, men gir 
likevel en pekepinne på hvor radon problemer kan oppstå. De foreløpige resultatene viser at det 
er lave konsentrasjoner i kommunen. Det er kun mindre områder som kan ha middels til lave 
verdier av naturlig stråling.  
 
Konsentrasjoner av radioaktiv stråling fra uran i enkelte områder, betyr ikke nødvendigvis at det 
utgjør noen helsefare å bo i disse områdene. Det forteller bare at en av forutsetningene for et 
radonproblem er tilstede. Radongassens evne til å trenge mot jordoverflaten avhenger av flere 
forhold, slik som løsmassenes sammensetning og porøsitet, eventuelle grunnvannsforekomster og 
bergartenes sammensetning.  
 
Radongass trenger hovedsakelig inn i bygninger på to måter: gjennom sprekker eller porøsitet i 
grunnmurskonstruksjoner, eller fra innendørs bruk av vann fra borede brønner - ved at radongass 
frigjøres i det vannet møter lufta i rommet. 
 
Tiltak i arealplanleggingen: 

� Ingen på kommuneplannivå. 
� Når kvalitetssikrede og mer detaljerte registreringer foreligger (antakelig i løpet av 2004) bør 

en vurdere å stille krav til radon undersøkelser ved regulering av nye boligområder. 
� Videreføre kartlegging av radon i eksisterende bygninger.  
 
Lokal flom i vassdrag. 

Det er ingen større vassdrag i Nesodden kommune, så faren for flom er begrenset.  
 
Mindre bekker og vassdrag kan under spesielle klimatiske forhold, med stor snøsmelting eller 
betydelig nedbør, likevel skape problemer lokalt. En antar at eventuell risiko er knyttet opp mot 
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materielle skader. Sannsynlige skader er erosjon av løsmasser (miljøproblem) og vannskader på 
bygninger og veier.  
 
Tiltak i arealplanleggingen: 

� Unngå bygging på flomutsatte områder. I arealplanleggingen bør det settes av brede buffere 
mot vassdrag. 

� Unngå tiltak som endrer nedbørsfeltet i negativ retning 
� Sørge for god dimensjonering på systemene som skal ta hånd om overflate vann i bebygde 

områder. 
 
Skogbrann/brann 
Ca 48 km2 av Nesodden kommunes 60 km2 er skogkledd. Bebyggelsen på Nesodden ligger i all 
hovedsak i tettbygde områder. Det vil derfor være randsonene som kan være utsatt for skader 
som følge av skogbrann. I kommunen er bebyggelsen konsentrert i området mellom sjøen og 
riksveinettet. Dette gir en god tilgjengelighet for eventuelt slokningsarbeid. Faren for tap av 
menneskeliv anses små. Ved større skogbann må man forvente materielle skader på 
randsonebebyggelsen.  
 
Mange steder i kommunens byggeområder er det interne veinettet ikke tilfredsstillende 
dimensjonert for å sikre fremkommeligheten til større utrykningskjøretøyer.  De materielle 
skadene kan derfor bli betydelig. I ytterste konsekvens kan dette medføre tap av menneskeliv.  
Mange steder i kommunen er det ikke tilstrekkelig slokkevannsforsyning. Det er krav om 1000 
l/min for enebolig bebyggelse og 3000 l/min ved annen bebyggelse. Jfr ren teknisk forskrift.  
 
For eneboliger kan krave dekkes ved tankbil. Før øvrige områder er man avhengig av 
vannforsyning fra det kommunale ledningsnettet eller fra nærliggende branndam. Det kommunale 
ledningsnettet klarer generelt ikke å levere tilstrekkelig mengder. Dette skyldes blant annet for 
dårlige brannventiler og lavt trykk.  
Det må forutsettes tilstrekkelig slokkevannsforsyning dersom det bygges annet en enebolig 
bebyggelse, jfr krav i PBL. 
 
Tiltak i arealplanleggingen: 

� Skogbrann – Ingen. 
� Brann - stille krav til veiutbedringer ved planlegging og fortetting i byggesonene.  
� Brannberedskap -Krav om tilstrekkelig slokkevannsdekning ved alle nye byggeprosjekter, 

gjennom enten utbedring av ventiler i ledningsnettet, utbedring av ledningsnettet eller evt 
etablering av branndam. 

� stille krav til veiutbedringer ved planlegging og fortetting i byggesonene. 
 
Virksomhet basert sårbarhet: 
Nesodden kommune er i stor grad en bo kommune. Det er relativt liten næringsvirksomhet i 
kommunen og ingen tungindustri. I Fagerstrandområdet er det som kan kalles større 
næringsvirksomhet i kommunen lokalisert. Et hvert moderne samfunn har elementer som kan 
medføre risiko for omgivelsene eller være sårbare i ulike gitte situasjoner. I arealplanleggingen er 
det viktig å være klar over disse elementene. En bør gjøre særlige vurderinger dersom det 
planlegges nye tiltak ved eller nær disse elementene. Nedenfor er en kort beskrivelse av de 
elementer som anses av betydning for arealplanleggingen i Nesodden kommune.  
 
Statoil Fagerstrand  
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I området er det lokalisert større oljetanker og kjemikalie industri. 
Forholdet til følgende må vurderes: 
� Brann 
� Giftgass 
� Eksplosjoner 
� Transportulykker til og fra området 
� Forurensing i grunnen og av omgivelsene 
 
Teigen fyllplass 
Kommunal avfallsplass.  
� Forurensing i grunnen og av omgivelsene 
� Lukt og gass 
 
Bensinstasjoner 
� Brann og eksplosjonsfare 
� Transportulykker til og fra området 
� Forurensning i overflatevann (drenering) 
 
Transport på veinettet 
 
 
6.3.2 Farlige stoffer, brann, eksplosjoner, forurensning, transport av farlig gods. 
� Konsekvenser av ulykker med tankbiler eller lignende 
 
Elforsyningsnettet 
Områdene rundt og ved høyspentlinjene er utsatt for elektromagnetisk stråling. 
 
Annen viktig infrastruktur 
Telemast 
Mobilmaster 
Telesentral 
 
6.3.3 Strømforsyning, kommunikasjoner, bygg og anlegg med betydning for sikkerheten 
 
Drikkevann og avløp 
Blekslitjern 
Renseanlegg 
 
Terrorisme og sabotasje 
Viktige industrianlegg, kraftforsyning, damanlegg, telekommunikasjon, hovedtrafikkårer, våpen- 
og sprengstofflager, er utsatte mål ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig.  
� Lokalisering av boligområder og sivile institusjoner nær slike anlegg bør unngås. 
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6.4 Sjekkliste ved ROS-analyse ved arealvurderinger 

Natur- og miljøforhold 
Ras/skred og flomområder 
• stein- og jordras, steinnedfall 
• kvikkleireras, løsmasseskred 
• snø-, sørpe- og isras  
• flomras (jfr. erosjon) 
• elveflom (snø- og issmelting, nedbør) 
• tidevannsflom (springflo, flodbølge) 
 

Vær og vindeksponerte områder 
• vindutsatte omr. (storm, orkan, tornado etc.) 
• nedbørsutsatte omr. (flom, overvann) 
 

Utsatte natur og kulturområder 
• faunaomr. (spes. sårbare/særegne arter) 
• floraomr. (spes. sårbare/særegne arter) 
• verneomr. (LNF-omr., turveier etc.) 
• vassdragsomr. (nedbørsfelt, elv, sjø) 
• fornminne (gjenstander, ruiner etc.) 
• spes. bygninger, broer, veier etc. 
• kulturmiljøer, kulturminner 
• nasjonalpark, landskapsvernomr. 
• naturreservat, naturminne 
• idretts- og lekeomr. (spes. for barn) 
• parker, frilufts- og rekreasjonsomr. 
• sjø/vannomr. (bade, fiske, båtsport) 

 

Menneskeskapte forhold 
Risikofylt industri/virksomhet 
• kjemikalie- og eksplosivindustri 
• olje- og gassind. (prod. og rørsystem) 
• radioaktiv virksomhet og ind. (evt. lagring) 
• avfallsomr. (bossdeponi, spesialavfall) 
• elforsyningsomr. (kraftverk, ledningsnett) 

 
Strategiske områder/punkt 
• viktige vei, broer (knutepunkt) 
• havner, kaianlegg, utskipning 
• sykehus, sykehjem, kirke 
• brann, politi, sivilforsvarsleir 
• kraftverk, kraftledn., vannverk, vannledn. 
• adm. bygg (krisebygg, K.O.) 
• forsvarsomr. (øvingsomr., deponi etc.) 
• tilfluktsrom (skoler, industri, lager) 
• spesialindustri. (våpen, mat, spes. utstyr etc.) 

 
Forur.skilder (til drikkevann, boligomr. etc) 
• industriforur. (fast og punktutslipp) 
• boligforur. (avløp etc.) 
• landbruksforur. (gjødsel, silo etc.) 
• akutt forur. (f.eks. tankbilvelt) 
• støv og støyforur. (f.eks. industri) 
• trafikkforur. (eksos, støv spes. i byer) 
• Forurensing i sjøen 
• Støy 
 

Andre farlige/spesielle områder 
• radongassomr. (jfr. geologiske forh.) 
• industriomr. (jfr. akutt forur./risikoind.) 
• høyspentlinjeomr. (jfr. elektromagnet. felt) 

• oljekatastrofeomr. (både til sjø og land) 

Aktuelle tiltak 
• forebyggende (før ulykke) 
• skadeavgrensende (etter ulykke) 
 og hvorvidt disse er : 
• tekniske (forbedring, reparasjon, reserve) 
• operasjonelle (overvåkning, vedlikehold)   
• organisatoriske (øvelser, varsling, info.) 

Viktige lover etc. 
• Plan- og bygningsloven (1985-95) 
• Forurensningsloven (1981) 
Andre spes. vernelover (vassdrag, jordvern, 
kulturvern, friluftsliv, naturvern, fiskevern, beredskap, 
krig, sivilforsvaret, forsyning etc.) 

Info 
• Biomangfold registreringer 
• Viltkart 
• SEFRAK 
• Kulturminne registreringer 
• Geologiske kart 
• ROS analyse Nesodden  mai 1999 

Ressurs personer/avd/etater 
Beredskapsansvarlig i kommunen 
Teknisk etat 
Kommunelege 
Brannvesen 
Fylkesmannen miljøvernavdeling 
Akershus kultur 
E – verk 
Plan- og miljøavdelingen 



 31 

 



 32 

7 Mal for planbeskrivelse 

Med alle regulerings- og bebyggelsesplaner som sendes kommunen skal følge en plan- og 
tiltaksbeskrivelse som er den skriftlige dokumentasjonen som følger planforslaget.  

7.1 Råd om utfylling av malen 

Når forslagsstiller skal utarbeide sitt planforslag, fylles malen ut så langt det er mulig.   
Det bør legges vekt på å gjøre teksten objektiv og opplysende for de som skal lese saken 
(politikere, naboer, kommunens administrasjon, høringsinstanser, andre interesserte). 
Malen er ment å skulle omfatte alle relevante momenter i en stor og komplisert sak. 
Omfanget av situasjonsbeskrivelse og vurderinger som gjøres bør gjenspeile størrelsen på tiltaket 
og konfliktnivået i og omkring planområdet. For mindre og enklere saker behøver ikke 
nødvendigvis alle kapitler og stikkord  tas med.  
 
I malen markerer stiplet linje at tekst skal utfylles. 
Tekst i kursiv gir råd vedrørende utfylling og skal slettes i den ferdige tekst. 
Malen er lagt til rette for å sette inn illustrasjoner i åpne felter merket ILLUSTRASJON. 
Spørsmål vedrørende utfylling kan rettes til det aktuelle tjenestested i Nesodden kommune  
 
 
* NB! Fylkesmannens arealstatistikk må innarbeides på et vis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesodden kommune 
Plan- og bygningsavdelingen 

Juli 2004
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PLAN- OG TILTAKSBESKRIVELSE FOR 
 
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN / (BEBYGGELSESPLAN) FOR …… 
...………………………………………………………………………………..… 
 
 
Forslagsstiller (konsulent):     Navn, adresse  
 
Tiltakshaver (grunneier, utbygger):           Navn, adresse 

 
 
Dato:        Dag, mnd, år 

 
 
 
 
VIKTIGE PUNKTER I SAKEN 

 

Forslagsstiller lager her et kort sammendrag  på 1 / 2 – 1 side. Sammendraget skal 

være et konsentrat av samtlige utfylte kapitler i saken. 
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FORSLAGSSTILLERS REDEGJØRELSE 
Fylles ut så langt det er mulig av forslagsstiller. Skrives ferdig av kommunen. 

Kapittel          1. Bakgrunn        
   2. Planstatus og rammebetingelser       
   3. Beskrivelse av planområdet      
             4. Beskrivelse av planforslaget       
             5. Konsekvenser av planforslaget       
             6. Forhåndsuttalelser         
       
I store saker kan kapitlene eventuelt deles inn i underpunkter; 4.1, 4.2 osv.  
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Oversiktskart, beliggenhet i kommunen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversiktskart. 
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Perspektiv / modellfoto / prinsippskisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende situasjon 
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Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget 

 
 
 
 
BAKGRUNN 
 
Sakens forhistorie (det som har ført til at planen nå fremmes) 
 

Saksgang hittil 

- Igangsetting av planarbeidet ble varslet ----------- (annonser, brev) 

- Informasjonsmøte om saken har vært avholdt ----------- 

- Nesodden kommune er kontaktet vedrørende avtale om sikring av kommunens  boligpolitiske mål.* 

 
 
PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 
Rikspolitiske retningslinjer (Barn og unge, Samordnet areal- og transport, Vernede vassdrag, 
RPR –Oslofjorden) 

 

Kommuneplan 
Gjeldende regulering (suppleres med kartskisse / utsnitt, gjerne som vedlegg) 
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Aktuelle politiske vedtak 
Øvrige rammebetingelser (også relevante rammebetingelser som  f.eks kulturminneloven) 
Pågående planarbeid (Igangsatt planarbeid i eller nær planområdet, privat eller offentlig, som 
kan få betydning for saken) 

 

 
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG (konkret, objektivt) 
 
Beliggenhet, størrelse, bruk 
Omkringliggende områder/strøkets karakter 
Trafikk 
Eiendomsforhold 
Landskap, vegetasjon 

Bebyggelse, estetikk 

Kulturminner  
Infrastruktur (vei, vann, avløp, kommunikasjoner, offentlig og privat helse- og sosial)  
Andre aktuelle tema 
 
 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  
 
En objektiv beskrivelse av planforslaget uten vurderinger 
(NB: Juridisk gjeldende plan er kun plankartet og bestemmelsene)   
Forslagsstillers begrunnelse og argumentasjon for forslaget gjøres eventuelt i eget avsnitt. 

Det må skilles mellom hva som er selve planen (kart og bestemmelser), og hva som kun er 

illustrasjoner (illustrasjonsplan, skisser med mer). 

 
 
- Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 
- Estetisk redegjørelse  (Se Nesodden kommunes veileder om estetiske retningslinjer*) 
- Reguleringsformål (i samme rekkefølge som i reguleringsbestemmelsene jfr. plan- og 
bygningsloven) 

- Arealoversikt 
- Utnyttelse  (% BYA, T- BRA og / eller % TU, ihht Teknisk forskrift)  
- Kjøreadkomst 
- Parkering (Ihht. Nesodden kommunes gjeldende parkeringsnorm) 
- Utearealer (spesifisert i brukbare uteoppholdsarealer, (felles) lek m.m.) 
- Tilgjengelighet 
- Grøntstruktur 
- Sol / skyggeforhold 
- Støyskjerming 
- Gang- sykkelveier 
- VA-plan 
- Bevaringsverdier 
- Universell utforming 
- Energi og miljø 
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Arkeologiske registreringer 
Evt. rassikring 
Evt. flomsikring 
Evt tiltak ved forurensing i grunn (radon spesielt) 
 

Forutsetninger for gjennomføring 
Andre aktuelle tema 
Forslagsstillers begrunnelse for forslaget  
 
 
KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

Konsekvenser – ikke innenfor planområdet, men for omgivelsene. 

 

Miljømessige konsekvenser (Se Nesodden kommunes veileder om utredning av miljøkonsekvenser) 

Barn og unge (endrete oppvekstvilkår) 
Grøntstruktur (kommuneplanens arealdel med Nesodden kommunes grønne retningslinjer*) 
Estetikk (kommuneplanens arealdel med Nesodden kommunes estetiske retningslinjer, utforming 
og forhold til/konsekvenser for omgivelsene) 

Trafikk (med vekt på trafikkøkning) 
Tilgjengelighet (generelt, og spesielt for funksjonshemmede) 
Sol / skyggeforhold 
Støy  
Luftforurensning 
Forurensing i grunnen  
Kulturminner (SEFRAK, fornminner mm.) 
Anleggsfasen ulemper og ev. avbøtende tiltak  

 

 
INNSPILL VED VARSEL AV OPPSTART  
Forhåndsuttalelser mottatt og innhentet av forslagsstiller i forbindelse med annonsert oppstart av 

planarbeid skal sendes inn sammen med reguleringsforslaget. 
I dette kapittelet skal innspillenes momenter gjenngis som sammendrag og kommenters. Det skilles klart mellom 
sammendrag og kommentar.  Det bør opplyses om (evt. hvordan) uttalelsen har påvirket (eller har blitt  ivaretatt) i 
reguleringsforslaget.  

Konklusjon på innspillene i varsling (utfra innspill som var vesentlige for planforslaget) 
Sammendrag av hvert enkelt innspill 
Kommentar til hvert enkelt innspill 
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FORTEGNELSE OVER DE ENKELTE VEDLEGG SOM SKAL FØLGE SAKEN: 
Vedlegg: 
 
• FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER                      Se 

mal(databasert) for reguleringsbestemmelser. 

 
• FORSLAG TIL REGULERINGSKART (BEBYGGELSESPLANKART)  
      Juridisk bindende  plankart i farger, normalt i målestokk 1:1000. Dersom  

kartet er  større enn A3 - format, skal det også leveres en fargekopi i maksimalt  

A3 – format med påtegnet målestokk. 

 

• ILLUSTRASJONSPLAN                                                                                                                                                         
Plan som illustrerer hvorledes planområdet er tenkt opparbeidet og bygget ut 

 (maksimal tillatt utnyttelse)  

 
• ILLUSTRASJONER, SNITT OG FASADER  
     Illustrasjonene bør ikke være større enn A3-format.  
 

• 3-D ILLUSTRASJONER / PERSPEKTIVER 
     Perspektiver (gjerne databaserte  bør normalt  ha standpunkt øyenhøyde over bakkeplan). 

 

• MODELL 
Nesodden kommune kan kreve modell i mål 1:500 eller 1:1000. Modellen må også medta 

nabobebyggelse og terreng, altså redegjøre for hvilken sammenheng forslaget skal settes inn 

i. 

 
• FORHÅNDSUTTALELSER        

Eventuelle mottatte uttalelser i forbindelse med annonsering av  
oppstart planarbeid. Kopi av avisannonser og varslingsbrev om oppstart planarbeid 

vedlegges 

med dato og avisens navn påført. 

 
• EVT. ANDRE VEDLEGG                   Aktuelle 

vedlegg kan være trafikkutredninger, støyvurderinger,  estetiske vurderinger, registrerte 

kulturminner, arkeologiske registreringer, forslagsstillers egen beskrivelse av forslaget osv. 
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8 Mal for reguleringsbestemmelser 
 

 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TANGEN SENTER 
I NESODDEN KOMMUNE 

Plan nr. 
 

 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. 

Revisjon    
 

Kommunestyrets vedtak:    
    
2. gangs behandling i det faste Planutvalget    
Offentlig ettersyn fra  ………til …………    
1. gangs behandling i Planutvalget    
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet    

 
 
 
0.  GENERELLE BESTEMMELSER(§ 12-7) 
- Plankrav, bebyggelsesplan, sit. plan 
- Krav om bevaring, enkeltbygg, miljøer, herunder også naturmiljø 
- Frisiktsoner i vei 
- Vilkår for utbygging, tekniske krav, også særskilte miljøtiltak 
- Grad av ferdigstillelse, ute/ inne og krav til elementer 
- Byggegrenser, byggelinjer 
- Forbud/ påbud 
 

 
1.  AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN(PBL. § 12-5) 
 
Formålene som inngår i planforslaget stilles opp i den rekkefølge de har i loven etter behov  
 
 
2.  BESTEMMELSER TIL AREALENE I REGULERINGSPLAN(§ 12-7) 
 
Bestemmelsene skal supplere de arealformålene og hensynssonene som er vist på 
reguleringsplankartet. 
 
Eksempel på elementer som kan inngå i bestemmelser: 
Bebyggelse og anlegg 
- Høydebestemmelser (regnes i forhold til forskriftene eller?) 
- Utnyttelsesgrader (forskrift?) 
- Krav til utforming 
- Krav om ferdigstillelse/ vilkår for gjennomføring. 
- Krav om dekningsgrad av tilhørende herligheter (parkering, utearealer, lekeplasser) 
- Tillatt - ikke tillatt virksomhet 
- Tillatte - ikke tillatte bygg 
- Kombinasjoner 
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- Krav til oppvarmingsystem 
 
for:  bolig, offentlig bebyggelse, forretninger, kontorer, industri, fritidsbebyggelse, og områder 

for offentlige bygninger med angitt formål og andre bygninger med særskilte angitte 
allmennyttige formål, herberger, bevertningssteder og for garasjeanlegg og bensinstasjoner. 

 
Støy 
Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer 
for veitrafikkstøy gjelder for planområdet. 
Eventuelle nødvendige skjermingstiltak langs veg, eller avbøtende tekniske tiltak i bygning 
skal være ferdig gjennomført før brukstillatelse gis. 
 
 
Radon 
Risiko for radonbelastning skal følges opp med målinger i tilknytning til byggesaken for 
bebyggelse innenfor det enkelte boligfelt. Dokumentasjon av måleresultater og forslag til evt 
tekniske avbøtende tiltak i bygning skal dokumenteres i rammesøknaden og godkjennes av 
Nesodden kommune før igangsettingstillatelse gis. 
 
Frisikt 
Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og vegformål være fri sikt i en høyde av 
0,5 m over tilstøtende veiers planum. 
Frisiktsonene skal sikres og opparbeides samtidig med veganlegget. 
 
Hvilke arealer som skal være til offentlig formål eller felles 
- Typebetegnelse/ arealbruk 
- Rettighetshavere 
- Krav om opparbeidelse/ innhold og standard 
 
Rekkefølgekrav 
- Hvilke vilkår og objekt (vei, bebyggelse område mm.) 
- Påbud forbud. 
 
 
 

oo00oo 
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9 Eksempel på mal for tegnforklaring: 

Eksempel for PBL 85, må følge gjeldende lov i nye planer. 
 

REGULERINGSPLAN FOR 
Nesodden Kommune 
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER 

Plan nr.: 
Kartblad: 
Kartprodusent: 

  
 
  

TEGNFORKLARING 
 
 

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL  
  

1.  BYGGEOMRÅDER  7. FELLESOMRÅDER 
    

Områder for boliger m/ tilhørende anlegg Felles avkjørsel 
     
Områder for forretningsformål Felles parkeringsplass  
  
Områder for industri Felles lekeplass 
  
Områder for fritidsbebyggelse 8. FORNYELSESOMRÅDER 
  
Områder for offentlig bebyggelse  
 STREKSYMBOLER M.V. 
Områder for almennyttig formål  
 Planens begrensning 

2. LANDBRUKSOMRÅDER  
  

Områder for jord- og skogbruk Grense for reguleringsformål 
  

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Byggegrense 
Kjørevei   
    Regulert tomtegrense 
Gang-/ sykkelvei  
 Z        Z        Z        Z        Eiendomsgrense som skal oppheves 
Trafikkområde i sjø og vaasdrag  
 Regulert senterlinje veg  

4. OFFENTLIGE FRIOMRÅDER  
  

Park Omriss av planlagt bygg 
  
Badeområde Omriss av eksisterende bygg 
  

5. FAREOMRÅDER Bebyggelse som forutsettes fjernet 
  

Skytebane  
  
Område med rasfare  
 Ekvidistanse 1 m            Målestokk  1 :  1000 

6. SPESIALOMRÅDE  
  

Bevaringsområde daa = dekar (1000 m2)                                                   N 
  
Friluftsområde på land   10           0           10          20          30         40 m 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. 
Revisjon(er)    
 Kommunestyrets vedtak:    
3. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker    
Offentlig ettersyn fra                        til    
2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker    
Offentlig ettersyn fra                        til    
1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker     
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet     
    

PLANEN UTARBEIDET AV: SAKS-    NR. TEGN.NR. SAKS-BEH. 

Nesodden kommune     
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10 Mal for risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
 

Reguleringsplan for *******i Nesodden kommune 
     
Konklusjon  
[Kort oppsummering av de vesentligste punktene, alvorlige forhold, tiltak etc.]  
  

Kort situasjonsbeskrivelse 
[Reguleringsplanforslaget omfatter *****. Formålene er *****.  
 

Dagens situasjon  
[kort beskrivelse av vesentlige risiko momenter for dagens situasjon] 
 
Metode [Andre valgte metoder skal beskrives] 

Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen er 
basert på foreliggende reguleringsplanforslag og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er 
det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon som næringsområde, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, 
men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er ikke tegnsatt i denne kolonnen og kun 
unntaksvis kommentert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 
teoretisk sjanse 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; ingen eller ubetydelig materielle skader 

2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; få materielle skader. Person, miljø eller 
materielle skader kan bli alvorlig over lengere tid. 

3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person-, miljø-, eller vesentlige materielle skader; 
Person, miljø eller materielle skader kan bli svært alvorlig over tid. 
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4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige eller 
uoprettelige miljøskader; varige svært store materille skader. Samfunnsmessige store 
omkostninger. 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabellen.  

(Risiko =  sannsynlighet  x  konsekvens) 

Kategorien ubetydelig samtidig usannsynlig er ikke beskrevet i denne analysen 

 

Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

 planen planen     

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunn       

1. Masseras/-skred       

2. Snø-/isras       

3. Flomras       

4. Elveflom       

5. Tidevannsflom       

6. Radongass       

Vær, vindeksponering       

7. Vindutsatte områder       

8. Nedbørutsatte 

områder 

      

Natur- og kulturområder       

9. Sårbar flora       

10. Sårbar fauna/fisk       

11. Verneområder       

12. Vassdragsområder       

13. Fornminner (afk)       

14. Kulturminne/-miljø       

15. Område for idrett/lek       

16. Park; rekreasjonsomr       

17. Vannomr for friluftsliv       

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder       
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18. Vei, bru, knutepunkt       

19. Havn, kaianlegg       

20. Sykehus/-hjem, kirke       

21. Brann/politi/SF       

22. Forsyning kraft, vann       

23. Forsvarsområde       

24. Tilfluktsrom       

Forurensningskilder       

25. Industri       

26. Bolig       

27. Landbruk       

28. Akutt forurensning       

29. Støv og støy; industri       

30. Støv og støy; trafikk       

31. Støy; andre kilder        

32. Forurensning i sjø       

33. Forurenset grunn        

34. Elforsyning        

Andre områder/forhold farlige/spesielle  

35. Industriområde       

36. Høyspentlinje (ems)       

37. Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, 

olje/gass, radioaktiv) 

      

38. Avfallsbehandling       

39. Oljekatastrofeområde       

40. Spesielle forhold ved 

utbygging/gj.føring 

      

Transport 

41. Ulykke med farlig 

gods  

      

42. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til 

området 

      

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke ved inn- og 

utkjøring 

      

44. Ulykke med 

gående/syklende  
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45. Andre ulykkespunkter       

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr er ført 
inn i aktuell rute; ”grønne” hendelser er ikke ført inn):  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig   12  

3. Sannsynlig     

2. Lite sannsynlig     

1. Usannsynlig     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

nr. 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

Følgende hendelser er vurdert i denne kategorien som mindre alvorlig men sannsynlig: 

nr. 

Følgende hendelser er vurdert i denne kategorien som  alvorlig men lite sannsynlig: 

nr. 

• Hendelser i grønne felt: rimelige tiltak gjennomføres 

Følgende hendelser er vurdert i denne kategorien som ubetydelig men sannsynlig: 

nr. 

Følgende hendelser er vurdert i denne kategorien som lite sansynlig og mindre alvorlig: 

nr. 

[Øvrige hendelser er ikke registrert, og eller er i kategorien ubetydelig samt usannsynlig, 
disse er ikke beskrevet i denne analysen.] 

 
Virkninger av tiltak i henhold til planforslaget 

nr.*************** 
Avbøtende tiltak i planforslaget 

nr.************** 
Avbøtende tiltak utenfor planforslaget 

nr. ************** 
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11 Generell adresseliste: 

 
Navn Adresse1 Poststed Postnummer 

Akershus 
fylkeskommune 

Schweigaardsgate 4 0185 Oslo 

Energi 1 Follo Kveldrovn. 3 1407 Vinterbro 
Follo Ren Verskstedveien 29 1400 Ski 
Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 

Pb 8111 Dep 0032 Oslo 

Landbrukskontoret i 
Follo 

Postboks 183 1431 ÅS 

Nesodden Historielag Tangenveien 111 1450 Nesoddtangen 
Nesodden idrettsråd Postboks 124 1451 Nesoddtangen 
Norsk Ornitologisk 
Forening avd.Akershus 

Postboks 1050, Blindern 0316 Oslo 

Statens vegvesen, 
Region øst 

Postboks 1010 Skurva 2605  Lillehammer 

Bravida Oslo og 
Akershus   

Postboks 103 Økern 0606  Oslo 

Oslo Havnevesen Postboks 230 Se 0150 Oslo 
Nesodden Velforbund Gamle Bomansvikvei 36 1450 Nesoddtangen 
Fortidsminneforeningen    
 
Uthevet skrift viser obligatoriske adressater. Listen er ikke uttømmende, og andre offentlige 
adresser som for eksempel Kystverket og Bergvesenet skal også tilskrives hvis planforslaget 
berører tilsvarende fagområder. Planer som tilgrenser andre kommuner skal også sendes til 
aktuelle kommune. Adresseliste for hjemmelshavere fås hos Geodataavdelingen. Aktuelle vel for 
planområdet tilskrives også.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Eksempler 

12.1 Plankart 
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Utsnitt fra reguleringsplan Skoleveien. Her vises veibredder, kryssutforming (mangler radius), 
markerte avkjørsler. Båndlagt fareområde som skravur. Tekst på planen er ensartet. Bakgrunns 
informasjon forstyrrer ikke det juridiske grunnlaget. Plankartet er digitalisert av Nesodden 
kommune med basis kart fra arkitekt Eivind Øyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Tegnforklaring 
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Tegnforklaring til plankartet som viser til inndelingen i plan- og bygningsloven §12-5. 
Tegnforklaringen er utarbeidet av Nesodden kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Utomhus- og illustrasjonsplan 
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Illustrasjonsplan som viser enkel fremstilling med tydelig tegnforklaring. Nye og eksisternde 
høydekoter er markert. Fremstillingen viser tydelig hva som er bygg, grøntanlegg, og veianlegg. 
Illustrasjonsplanen er utarbeidet av Grindaker AS Landskapsarkitekter på vegne av Skanska 
Bolig AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 Oppriss og tverrsnitt 
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Tverrsnitt og oppriss som viser foreslått utbygging og hvordan nytt terreng blir utformet. 
Oppriss og tverrsnittene er utarbeidet av Grindaker AS Landskapsarkitekter på vegne av Skanska 
Bolig AS. (Nedskalert) 
 
 
 
 
 
 
 
 

oo00oo 
 


