
Veiledning til utforming av kapittel om beskrivelse av planforslaget

Dete kapitleetl er en slærei  iiki  dee ai peanbeslkriieeslen,  g  brr ha en  gd slpråkei  fgr.  

En nrktlern g  faktlabaslertl beslkriieesle ai peanensl innhged/ erslnin er,  sluppeertl .ed en be runneesle fgr
de iae tle erslnin ene  Ieeusltlrasljgner ai betlydnin slfueee pgen  brr brukesl,  da de rker intlereslslen g  
fgrsltlåeeslen hgsl eesleren 

Beslkriieeslen ai peanfgrslea etl brr g slå innehgede en gppslu..erin  ai de iiki sltle tle.aene fra 
iirknin /kgnslekienslerai peanen,  .ed iektl på tle.a  slg.  ir frrin er fgr peanen  Detl .å brukesl 
slkjrnn på higr .ye ai iirknin er slg. detl er hensliktlsl.eslsli   jen i i beslkriieeslen ai peanfgrslea etl   
Nge  jentlakeesle kan  gdtl iære riki  fgr å gppnå en  gd fgrsltlåeei hetl 

Kapitleetl kan dislpgneresl sleik:

Hovedgrep
Peanensl hgied rep g  erslnin er slg. heehetl beslkriiesl,  beantl annetl hgiedtlrekkene i areaedislpgnerin ,  
tlrafkkslysltle.,  areaeenesl utgr.in ,  iern/ beiarin  sla.tl påtlenktl ny beby  eesle g  andre nye anee  /
ietlak  Veed endrin  ai pean,  beslkrii da g.fan etl ai endrin slfgrslea etl i fgrhged ie  jeedende pean  

Begrunnelse for valgte løsninger
Aislnitetl brr g slå innehgede en kgrtl be runneesle fgr de iae tle erslnin er  Særei  iiki  er dete hiisl 
fgrslea etl ikke er i gierenslsltle..eesle .ed  jeedende peaner,  hiisl kg..unen på annetl  runnea  har 
sli naeislertl peanfa ei e inniendin er eeeer når en kan antla atl hrrin slinsltlansler eeeer andre kan ha 
inniendin er   Hiisl detl tlren sl utldypende be runneesle,  kan den  isl der detl paslsler under punktlene 
nedenfgr  

Planlagt arealbruk/arealoversikt

Reguleringsformål og arealbruk
• Aktuelle reguleringsformål
• Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives.

Arealoversikt
• Arealregnskap. Opplistng av areal i planforslaget fordelt på de ulike reguleringsformålene, 

samt prosentvis fordeling

Arealfordeling i daa og % (jf. § 12-5): 

FORMÅL Areal i daa %-vis fordeling

Boligbebyggelse

Lek

Veg

Grønnstruktur

SUM
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Eiendomsforhold, eventuelle forslag til endringer
Oversikt over hvilke eiendommer som inngår i planområdet, om gjennomføring av planen medfører  

behov for tltak på eiedommer som eies av tltakshaver, eller om andre eiendommer også berøres  

mm.

Bebyggelsens plassering, utforming og innhold

Bebyggelsens høyde, utforming og plassering
• Bygningstyper, plassering, utorming og eventuell gruppering (kan utdypes om nødvendig 

med byggegrenser/ byggeavstander, høyder, takform, takvinkel, møneretning, arker, 
brannvegger)

• Solforhold og utsikt

Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA 

Kapasitet for bebyggelse og anslått faktisk utnytting 
(areal og antall (bo-)enheter)

• Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
• Antall boliger, leilighetsfordeling

Tiltak for å effektivisere arealbruken (viktig pga nasjonale krav)
• fellesarealer, f. eks. parkeringsanlegg, parkeringshus/parkeringsetasjer  
• organisering av bebygde og ubebygde områder for tlreeelegging for framtdig forteeng
• arrondering for framtdig økt utnyeelse i næringsområder etc 
• sikring av større sammenhengende grønnområder i boligbebyggelse
• høy utnyeelse i forhold tl bebygd areal/tomtestørrelser
• etc. 

Parkering
• Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
• Utorming og lokalisering av parkeringsanlegg, effektv arealutnyeelse, p-kjeller/p-hus. 

Uteoppholdsareal og grønnstruktur/rekreasjon
(primært for boligområder eller annen virksomhet nær boligområder)

• Privat og felles uteoppholdsareal
• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
• Lekeplasser
• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer
• Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon
• Offentlige friområder
• Arealstørrelse
• Turveier
• Atkomst og tlgjengelighet
• Sesongbruk
• Andre uteoppholdsarealer
• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
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Infrastruktur 
(Kort oppsummering med bakgrunn i tlsvarende avsnie (virkninger/konsekvenser)

Trafikkløsning, veg, gang- og sykkelveger etc
Beskrive løsninger:

• Kjøreatkomst, tlknytning tl overordnet vegnee
• Tilgjengelighet for gående og syklende
• Felles atkomstveger, eiendomsforhold
• Utorming av veger, bredde og stgningsforhold
• Avvik fra vegnormalen beskrives
• Krav tl samtdig opparbeidelse
• Varelevering

Plan for overvann, vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Energibehov og kilder

Plan for avfallshenting/søppelsug

Planlagte offentlige anlegg
Hvis det planlegges offentlige anlegg innen planområdet (veger/infrastruktur, friområder, 
tjenesteytng mm) eller anlegg/områder som skal overtas av kommunen. 

Sosial infrastruktur 
Oppsummering av eventuelle behov for utbygging av sosial infrastruktur (oppsummering fra 
virkninger/konsekvenser)

Forutsetninger for gjennomføring av planen
Kortaeet oversikt over hovedtema og bakgrunn for forutsetningene (oppsummering fra 
virkninger/konsekvenser, f. eks. fomfare, rasfare, støy, lufkvalitet, miljøoppfølgingsprogram for 
foruresning, evt krav om nærmere undersøkelser etc )

Hensyn som må ivaretas ved gjennomføring av planen
Kortaeet oversikt over hovedtema og bakgrunn for kravene (oppsummering fra 
virkninger/konsekvenser, f. eks. hensyn tl andre interesser/omgivelser/nabolag, bevaring av 
kulturminner/kulturmiljøer, bevaring av naturmangfold, ROS, avbøtende tltak, spesielle hensyn tl 
UU hvis det er utordringer mht terreng/stgning mm)
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