
Planinitiativ/planspørsmål
Foreløpig navn på planavbeid: 

Forslagsstller (den som fremmer planforslaget)

Firma:

Kontaktperson: Telefon: 

Adresse: Mobil: 

Postnummer: Poststed: 

e-post:  

Konsulent (hvis konsulent er avklart)

Firma:

Kontaktperson: Telefon: 

Adresse: Mobil: 

Postnummer: Poststed: 

e-post: 

Planområdet 
Adresse:   
Planområdets størrelse:  
Eierforhold (hvilke eiendommer som berøres)

Gnr Bnr Hjemmelshaver

Intensjoner
Hvorfor tas det initatv tl reguleringsplan, beskriv:

Hva er hovedpunktene i planforslaget, beskriv: 

Antatt plantype og reguleringsplanformål, beskriv:

Utfyllende kommentarer om underformål eller fordeling av formål, beskriv: 

Utnyttelse
Beskriv antatt antall enheter, antall etasjer, planlagt bruksareal etc.:

Overordnede planer
Antas planinitatvet å være i konfikt med overordnede planer?:  Ja/nei
Beskriv i så fall hvilke og evt hvordan:

Konsekvensutredning 
Antas planinitatvet å falle inn under oppfangskriteriene for konsekvensutredning etter plan og 
bygningsloven?: Ja/nei

Kommentar, beskriv: 
Spesielle forhold: 
Beskriv evt spesielle forhold som har betydning eller er viktg å vite om:  

Spørsmål som ønskes drøfettavklart med kommunen: 
Beskriv aktuelle spørsmål eller tema som ønskes drøfet: 

Vedlegg:
Legg ved kart med forslag tl områdeavgrensing, evt foreløpige skisser, bekrivelser, illustrasjoner etc.

  

Veiledning: 



Skjemaet eller sjekklisten inneholder tema som det er en fordel å ha tenkt igjennom på forhånd, før 

møte med kommunen når det er ønske om å drøfe et mulig /  framtdig privat planforslag.

Skjemaet kan gjerne fylles ut i forkant av møte med kommunen (så langt det er mulig) og kan brukes 

både ved et innledende møte /planavklaringsmøte eller ved oppstartmøte. 

Tidlig møte/mulig planforslag: For å få godt utbyte av et slikt tdlige møte/planavklaringsmøte er det

spesielt viktg å tenke gjennom hvorfor det er ønskelig å utarbeide et planforslag,hva som skal 

planlegges, antat utnytelse (mm bruksareal/antall boliger/etasjetall mm), spesielle forhold som kan 

ha betydning og spørsmål som ønskes drøfet. I tllegg er det en fordel om det er mulig å legge fram 

noen foreløpige illustrasjoner. 

Oppstartmøte: Skjemaet kan også være utgangspunkt for oppstartmøte når det er avgjort at det skal 

utarbeids og fremmes privat planforslag.  Da vil det i tllegg være viktg med mer detaljert 

informasjon på alle punkter, spesielt reguleringsplanformål, antat utnytelse, mer konkret vurdering 

av forholdet tl forskrif om konsekvensutredning mm. Det bør også legges fram foreløpige skisser tl 

planforslag.


