Kartleggingsskjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel
Kartleggingsskjemaet er delt inn i 7 hovedpunkter.

1. Opplysninger om forslagsstiller og eiendom/tiltak
Navn på forslagstiller:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefonr:
E-post:
Dato:
Gnr:
Bnr:
Beskrivelse av området.

Beskrivelse av tiltaket. Hva ønsker du å etablere (eks. areal for bolig, næring, hytte)?

Ved å kjøre en analyse i kommunens kartløsning får du hjelp til å svare på spørsmålene under
temaene 2-6. Her finner du veiledning til hvordan du kjører analysen.

2. Samfunnssikkerhet
Ja Nei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er området utsatt for støy fra vegtrafikk og/eller skytebaner?
Er det veger i området hvor det er registrert trafikkulykker?
Hvis ja, hvor alvorlig:
Er det veger i området hvor det er registrert trafikkmengde?
Hvis ja, hvor mye:
Foreligger det fare for jord- og flomskred, steinsprang eller snøskred i
området?
Er området utsatt for flom eller berørt av flomveier?
Er det registrert skredhendelser i området?











3. Landbruk og fiskeri
Ja Nei
1.

2.
3.

Berører området fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite eller
dyrkbar jord?
Hvor stort areal berøres?
Berører området myr?
Hvor stort areal berøres?
Kommer planen i konflikt med jordverninteresser (nærmere dyrka mark
enn 30 meter)?

4.

Berører området skog med høy- eller middels bonitet?
Hvor stort areal berøres?

5.

Er det miljøregistreringer fra skogbruket (MIS-figurer) i området eks.
bekkegrøfter, leirraviner, gamle trær, rik bakkevegetasjon?
Berøres området av akvakulturlokalitet eks. oppdrettsanlegg?

6.

4. Natur, geologi og forurensning i planområdet
Ja Nei
1.

Finnes det nasjonalt- eller regionalt viktige kulturlandskap i området?

2.

Finnes det borede grunnvannsbrønner, energibrønner eller naturlige
oppkommer av grunnvann i området?

3.

Finnes det regionale eller lokale naturtyper i området som er registrert
som svært viktig eller viktig?
Finnes det foreslåtte naturvernområder, nasjonalpark, naturreservat,
landskapsvernområde eller annen fredning i området?

4.
5.
6.
7.

Finnes i det INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge) innenfor
området?
Er det registrert forurenset grunn i området?
Er det registrert fremmede arter i området, eks. kjempespringfrø eller
lupiner?
Er det registrert arter av stor forvaltningsinteresse i området?
Berører området verneplan for vassdrag?

8.
9.
10. Finnes det grus og/eller pukk forekomster inkludert grustak og pukkverk i
drift eller nedlagt i området?
11. Berører området mulighet for marin leire (middels til svært stor
sannsynlighet)?

5. Kultur og kulturmiljøer
Ja Nei
1.
2.

Finnes SEFRAK registrerte bygninger i området (Annet SEFRK-bygg,
meldeplikt ihht. Kulturminnelova §25, ruin eller fjernet objekt)?
Finnes det freda eller verna kulturminner eller kulturmiljøer i området?
Hvis ja, spesifiser:

6. Friluftslivsinteresser i planområdet

Ja Nei

1.
2.

Berører området statlig sikra friluftsområde?
Finnes det fotrute, sykkelrute, skiløype eller annen rute i området?

7. Egen kunnskap om området og samfunnsforhold
Ja Nei
1.

Er det høyspent i området?

2.

Ligger området nærmere enn 100 m fra innsjø eller vassdrag?

3.

Er innspillet et fortettingsprosjekt

4.

Beskriv forhold til eksisterende lokalsamfunn mht. infrastruktur og
servicefunksjoner?

5.

Beskriv forholdene rundt avkjøring, veg, vann og avløp, strøm, energi og internett.

6.

Beskriv attraktiviteten til området.

7.

Planlegges det tiltak som vil ha innvirkning på omkringliggende omgivelser
(fjernvirkning, silhuettvirkning for større omland)?

8.

Hvilken utnyttingsgrad legges det opp til (enheter/daa)?

9.

Vil tiltaket kunne gjennomføres i planprosessen (4-12 års perspektiv)? Hvis nei: Hva
er gjennomføringsperspektivet?

10. Hvilket arealformål i gjeldende arealdel omfatter innspillet? (Se siste side i

analysen)

11. Er området utsatt for støy fra andre kilder enn nevnt under 2.1 eks. jernbane,
pukkverk, lokale skytebaner eller industri?

12. Kjenner du til friluftsverdier i området som ikke er nevnt under punkt 6.2 (eks.
turstier, grøntdrag, badeplass, osv.)?

13. Kjenner du til andre kulturverdier i området (eks. gamle ferdselsveier, kulturstier,
steingjerder osv.)?

Kommentarer

