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Kvalitetssikring  
 
Tittel: Startpakke for reguleringsplanforslag etter plan- og bygningsloven. 
Gjeld for: Målselv kommune.  
Arbeidet er utført av: Arbeidsnotat fra rådmannen i Målselv kommune med 
utgangspunkt i Startpakke for reguleringsplaner utarbeidet av Regionrådet 
Nordhordaland IKS.  
 

 
Om startpakken  

Startpakken skal være til hjelp for de som ønsker å fremme reguleringsplaner etter 
plan- og bygningsloven kapitel 12. Pakken er et supplement til Miljøverndepartementet 
og kommunal- og fornyingsdepartementet, www.miljøkommune.no og 
www.planlegging.no. 

 

Planforslaget skal være utarbeidet av fagkyndige, jf. kravet i § 12-3 i loven.  

Pakken er inndelt i 4 hoveddeler:  
 
1.  Hvilke tjenester kommunen yter til planlegger, hva det koster og kommunen sine 

planrutiner. 
 
2.  Krav til dokumentasjonen som planlegger skal sende til kommunen i forbindelse med  

a) kunngjøring av oppstart av planarbeid  

b) innsending av framlegg til plan  

3.  Internettlenker til regelverk, rettleder, faglige nettsteder der aktuelt fagstoff er 
tilgjengelig.  

 
4. Vedlegg 
  

 

1. Kommunen sine tjenester m.m.  

1.1 Oppstartmøte  

Tiltakshavere som har planer om å utarbeide/få utarbeidd private forslag til 
reguleringsplan for et område i kommunen, skal i følge § 12-8 i plan- og bygningsloven 
og før arbeidet tar til, be om et oppstartmøte med kommunen for å få avklart offentlige 
forutsetninger for at planforslaget skal kunne bli realisert. Formålet med møtet er i tillegg 
å gi grunnlag for en god planprosess.  

Tiltakshaver/planlegger kan be om slikt møte per telefon eller i annen form.  
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Kommunen kaller inn til slikt møte med minst 14 dagers varsel (minimumstid til 
organisering og forberedelse).  

Også der kommunen får kjennskap til at det er planer om å starte opp planarbeid, f.eks. 
ved at det blir rekvirert situasjonskart for utarbeiding av plan, bedt om nabovarsel for 
varsling av planarbeid, o.l. og oppstartmøte ikke er krevd for tiltaket, kaller kommunen 
inn til oppstartmøte.  

Fra møtet lager kommunen et referat. Til hjelp i forberedelsene til møtet for begge parter 
og for gjennomføringa av møtet, er laga en standard referatmal med tilhørende 
sjekkliste, jf. kapitel. 4.  

1.2 Undervegsmøte  

I de fleste plansaker vil det utover oppstartmøte væra aktuelt med flere møter mellom 
kommunen og tiltakshaver/planlegger. Slike møte, som er avsatt i gjennomføringsfasen 
av planprosjektet før forslag blir levert kommunen, blir kalla undervegsmøte. Formålet er 
å kvalitetssikre planprosess og planforslag. Det skal gå fram av referatet om slike møte 
skal gjennomføres. For ei middels komplisert sak ( jf. gebyrregulativet) legg en i 
utgangspunktet opp til to undervegsmøte. Det første tidlig i prosessen, det siste like før 
innsending av planforslag.  

1.3 Ekstramøte  

Under planarbeidet kan det oppstå nye omstendigheter som skaper behov for ekstra 
møte med kommunen utover de avtalte undervegsmøtene. Slike møter er kalt 
ekstramøte. Det vil alltid ligge til rette for tiltakshaver/planlegger å ta kontakt med 
kommunen om ekstramøte og kommunen kan gjøre det same når noe tilsier at 
kommunen bør innkalle til ekstramøte. Kommunen skal føre referat fra ekstramøte. Slike 
referat skal legges ved saka.  

(Når planen er behandla 1. gang vil forslagstiller bli fakturert med 100 % av plangebyret, 
jf. gebyrregulativet)  

 

1.4 Situasjonskart/Basiskart  

 
Planforslag skal utarbeides med basis i et godkjent situasjonskart.  

Et godkjent situasjonskart omfatter følgende deler: 

 
1) Digitale vektordata i SOSI-format fra kommunen sin grunnkartbase 
(presentasjonsdata for planforslaget, i kart- og planforskrifta kalla basiskart)  
2) Nabooppgave m.a. til bruk for varsling av planarbeidet.  
3) Informasjon om gjeldende planer for det aktuelle området.  
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Tiltakshaver/planlegger ber om situasjonskart fra kommunen for aktuelt område. 
Kommunen vil på sikt legge til rette for at rekvisisjonen og utsending av situasjonskart 
kan skje via internett.  

Følgende alternativ kan nyttes ved rekvisisjon av situasjonskart:  
a) Ved frammøte på kontoret, eller skriftlig henvendelse der aktuelle spesifikasjoner blir 
klargjort sammen med saksbehandler.  
 

1.5 Annan kommunal dokumentasjon av interesse  

Kommunene har en del dokumentasjon utover det som blir levert ved situasjonskartet, 
og som kan være til nytte for planlegger. Dette vil være ulike typer registreringer som 
kan er gjort, foto av ulike slag m.m. Foto som er brukt i produksjon av kartgrunnlaget til 
kommunen, inneholde normalt tilleggsinformasjon som kan være av interesse. (Kan og 
utnyttes til produksjon av 3 D-modeller m.m.)  
Under oppstartmøtet kan en nærmere klargjøre om slik tilleggsdokumentasjon som 
kommunen har, er av interesse å utnytte og om tilgangen til denne.  

1.6 Rettingsarbeid på innlevert planforslag  

Skulle det visa seg at innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene for å kunne fremme 
det direkte for planutvalget, skal saka normalt returneres med melding om mangler som 
må rettest.  
 

1.7 Gebyr/pris  

For kommunen sine ulike tjenester skal det betalast gebyr/pris i samsvar med 
kommunen sitt regulativ. Dette er tilgjengelig på kommunen sin hjemmeside. 

 

2. Kommunen sine krav til tiltakshaver/planlegger  

2.1 Faglige krav  

Planforslaga skal være utarbeidd av fagkyndige, jf. kravet i § 12-3 i lova.  

2.2 Plannavn  

Det er kommunen som er tillagt kompetansen til å fastsette plannavn, jf. 
stedsnavnloven. Tiltakshaver/planlegger må derfor avklare med kommunen før han/hun 
kunngjør oppstart av planarbeidet hvilket navn planen skal ha.  

2.3 Kunngjøring av oppstart av planarbeid  

Før tiltakshaver kunngjør oppstart av planarbeid, jf. pbl § 12-8, skal han/hun sende 
utkast til annonse til kommunen for kontroll (kvalitetssikring).  

Planomriss i gjeldende SOSI-format skal være vedlagt utkastet til kunngjøring (kan 
sløyfes) og planlagt dato for kunngjøring skal være opplyst. Kommunen gir i god tid 
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tilbakemelding om nødvendige rettinger og gir klarsignal for kunngjøring, legg 
plantiltaket inn i sitt planregister og opplyser om det innmeldte planarbeidet på 
kommunen si hjemmeside.  

I vedlegg C og D finn en mal for kunngjøring av oppstart av planarbeid og sjekkliste for 
kunngjøringen.  

2.4 Planforslaget  

Planforslaget skal være i digital form og i samsvar med MD sine rettleder: T-1412 
"Digitale planer". Jf. kapittel 5 og 6 i rettlederen som i si helhet er tilgjengelig på 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2002/0006/ddd/pdfv/158092-
veil_dig_plan_020228_ko_6_skjermoptimert.pdf, Plankartet skal være i vektorform og i 
gjeldende SOSI-standard, jf. forskrifta til § 2-2  

Vedlagt planforslaget skal følgja:  
a) Utfylt sjekkliste (jf. vedlegg E eller tilsvarende).  
b) Utskrift av gjennomført SOSI-kontroll av plankartet. jf. www.statskart.no.  
c) Andre dokument som er lista i Miljøverndepartementet og ByggSøk sine rettleier for 
plansaker. jf. www.planlegging.no og www.byggsok.no.  
 

Dokumenta skal leverast som word-dokument. Kopi av varsling og andre analoge 
dokument medregna illustrasjonsmateriale som tegninger/skisser o.l. skal leverast som 
pdf-filer.  

2.5 Pålagte kart-/oppmålingsarbeid  

Der kommunen etter si vurdering ikke har gode nok basiskart for det aktuelle 
planarbeidet, kan kommunen pålegga tiltakshaver å få utført supplerende kart- og 
oppmålingsarbeid, jf. forskrifta til § 2-1 i pbl. 

Der det er gitt slike pålegg, skal arbeidet bli utført og kommunen ha mottatt resultatene 
av arbeidet før planforslaget blir sendt kommunen for oppfølgende saksbehandling.  

For slike kart-/oppmålingsarbeid som blir utført av andre enn kommunen/i kommunal 
regi, skal det følge med dokumentasjon for at det utførte kart-/ oppmålingsarbeid 
tilfredsstiller kvalitetskrava. Krava skal gå fram av pålegget.  

2.6 Andre pålegg  

For at kommunen skal kunne gjennomføre ei god saksbehandling, kan kommunen stille 
nødvendige tilleggskrav i de konkrete sakene om spesielle utredninger og 
underlagsdokument for vurdering av planframlegget. I disse tilfeller skal kommunen og 
stille klare krav til den dokumentasjonen som skal leverast.  

 

 

2.7 Klage på pålegg i pkt. 2.5 og 2.6  
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Det er ingen klagerett på kommunen sine vedtak etter pkt. 2.5 og 2.6 da dette er 
saksforberedende tiltak. 

 
3. Internettlenker  

Retningslinjer og rettledningsmateriell og eksempel på planarbeid er tilgjengelig på 
mange nettsider.  

 

To sentrale nettsider er:  

www.planlegging.no Miljøverndepartementet  

www.byggsok.no. BygninstekniskEtat.  

I tillegg finn en/vil en i nær framtid finne en mengde planer og tilhørende 
dokumentasjon tilgjengelig under kommunale/interkommunale kartportaler under 
karttypene kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan. Se eks. på:  

 

Andre nyttige lenker i planarbeid er :  

www.regjeringen.no Informasjon frå regjeringen og departementet  

www.miljokommune.no Nettsted med kartlenker og nyttig informasjon 

www.nve.no Skred 

www.plantroms.no Fylkesmannen i Troms  

www.fylkesatlas.no Troms  

www.statkart.no Statens Kartverk  

www.vegvesen.no Statens Vegvesen  

www.ngu.no Noregs Geologiske Undersøkelse  

www.riksantikvaren.no Riksantivaren  
 
 

4. Vedlegg  

Som del av startpakken følger disse vedleggene:  

A. Orientering om oppstartmøte, forberedelser og gjennomføring  
B. Referatmal: Oppstartsmøte i plansaker    
C. Mal for kunngjøring av oppstart av planarbeid  
D. Sjekkliste for innholdet i kunngjøringa om oppstart av planarbeid  
E. Planlegger sine sjekklister i forhold til innlevert planforslag  
F. Mal for: Erklæring om kostnadsdekking for fornminneundersøking i forbindelse med  

planarbeid  
G. Kommunen sin organisasjon i høve plansaker; kontakter.

 

http://www.miljokommune.no/
http://www.nve.no/
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Vedlegg A  

OPPSTARTMØTE jf. pbl § 12-8  

Formål  

Formålet med oppstartmøte er å medvirke til:  

-    god service overfor forslagsstiller gjennom tidlig fokus på aktuelle 
problemstillinger og riktig grunnlagsdokumentasjon  

- tidlig avklaring av hovedpunktene i planarbeidet  

- eventuell avklaring av plantype (detaljplan, områdeplan, reguleringsendring )  

- raskere saksbehandling og bedre sluttresultat  

 

Initiativ til oppstartmøte  

Tiltakshaver/planlegger bestiller oppstartmøte før det blir kunngjort oppstart av 
planarbeidet, og før planarbeidet tar til. Oppstartsmøte bestilles ved telefon/e-post til 
kommunen. Meldinga skal inneholde opplysninger om aktuelle gards- og bruksnummer 
for aktuelt planområde, samt hovedformålet med planarbeidet.  

Kommunen kaller inn til møte.  

Der kommunen får kjennskap til at planarbeid er på gang uten at det er holdt 
oppstartmøte, kaller kommunen inn tiltakshaver til oppstartmøte.  

 

Forberedelse til møtet  

Tiltakshaver/planlegger:  
�    Gjør seg kjent med kommunen sin startpakke for reguleringsplaner.  
�    Klargjør hvem som skal delta fra tiltakshaver sin side i oppstartmøte, om nødvendig 

med fullmakt fra tiltakshaver.  
�    I forkant av oppstartsmøte skal følgende være forberedt og sendt til kommunen :   

- Kart med forslag til avgrensing og lokalisering av aktuelt planområde.  
�    Aktuelle hovedpunkt eller tema i planarbeidet som en ønsker å drøfte/ få avklaring 

på. 
 

Frist for innsending går fram av innkallinga til oppstartsmøte.  
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Kommunen:  

På bakgrunn av innsendt opplysninger om planarbeidet klargjør administrasjonen hvem i 
kommunen som skal lede oppstartmøte og hvem andre fra kommunen som skal delta i 
dette.  

Før møtet bør kommunen forberede følgende:  

- Forslag til områdeavgrensing 

- Kartstatus for området  

- Status i forhold til VVA  

- Gjeldende planstatus for området og tilgrensende område  

-  Kommunale retningslinjer for området( kpa, vannforsyningsplan etc)  

-  Annet faktagrunnlag som kommunen måtte ha og som kan være til nytte for 
tiltakshaver (bilder, registreringer o.l.)  

- Andre lokale forhold, jf. pkt. 4 i referatmalen (vedlegg B)  

Kommunen sin(e) deltaker(e) vurderer deretter hvilke hovedpunkt som bør avklares i 
møtet, og framskaffer nødvendige supplerende materiale som kan være til nytte i 
planarbeidet.  

 

Gjennomføring av møtet  

Kommunen fastsetter tid og sted for møtet og utarbeider referat fra dette med basis i 
referatmal.  

Tiltakshaver informerer om sine planer for området. Momentlista i referatmalen for 
oppstartmøtet blir gjennomgått. Likeledes avklarer en spørsmål tiltakshaver måtte ha til 
kommunen si startpakke.  

Synspunkt og råd fra kommunen er faglig sett generelle, overordna og foreløpige. I den 
videre planprosessen kan det fort dukka opp nye moment som må vurderes i det videre 
planarbeidet. 
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Vedlegg B  

REFERATMAL:  

Oppstartsmøte i plansaker   
 
Malen sin disposisjon:  

 
1.   Sak, tid og sted  
2.   Formålet med planarbeidet  
3.   Rammer for planarbeidet  
4.   Viktige utredningsbehov (KU, Planprogram )  
5.   Lokale forskrifter og retningslinjer som gjelder for planområdet:  
6.   Krav til planforslaget – innhold og materiale  
7.   Kommunaltekniske anlegg  
8.   Kart  
9.   Planprosess  

         10.   Foreløpige råd fra kommunen  
         11.   Attestasjon  
 

 

 

Oppstartsmøtet sitt formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal 
kunne bli realisert og gi grunnlag for en god planprosess.  

Den som skal utarbeide reguleringsplan for et område eller framlegg til endring av 
gjeldende plan, skal bestille et oppstartmøte med kommunen før planarbeidet blir startet.  

Fra oppstartmøte skal det skrives referat. Kommunen bruker denne malen for disse 
referata. Momenta i malen skal fyllest ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

10 

 

1 Sak:  (kommunen tildeler saksnummer)  

Møtested:  Møtedato:  

Deltaker(e): Fra forslagsstiller  
Tiltakshaver:  
 
Konsulent:  

Fra kommunen  
 
Rådmannen:  
 
 
Andre:  

2.          Formålet med planarbeidet  

Bakgrunn for planarbeidet:  
 
 
 
 
 
 
Tiltak/ Formål:  
 
 
 
 
 
 
Eventuell kort beskrivelse av omfang av planlagte tiltak (bygningsvolum, antall bygninger mm):  
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3.        RAMMER FOR PLANARBEIDET (kommunen fyller ut) 

 
Følgende arealplaner gjelder for hele eller deler av området (ID og dato skal førest):  

�   
�   
�   Kommunalt planprogram ________________________________________  
�   �  Områdeplan __________________________________  
�   �    
�   esdelplan m.v.)  
�    
�    
 
Aktuell reguleringstype:  
�   
�  s om planidentitet til plan som det er ønske om å endra)  
�   
For områdeplan er kommunen ansvarlig for utarbeiding jf. §12.2 i pbl. Dersom private skal 
gjennomføre områdeplan, må det gjøres gjennom avtale/samarbeid med kommune. Det må 
normalt gjøres et politisk vedtak om slikt arbeid.  
 
�  Ikke avklart.  
Dersom det er tvil om plantype vil en gjøre nye vurderinger etter framkommende opplysninger 
under oppstartsmøte.  
 
Planavgrensning:  
�  vedlagt dette referat  
�  

forslag til plangrense   
 
Kommunen fastsetter endelig planavgrensning.  
Tiltakshaver/konsulent sender planavgrensning i SOSI og pdf format etter oppstartsmøtet / 
endelig avklaring av plangrense (sosi-fil i situasjonskartet).  
Plannavn: (Må tilfredsstille krava i stedsnavneloven.)  
 
 
Forslagsstiller sitt forslag til navn: ____________________________________ 

Kommunen vedtar plannavnet og nye stedsnavn i planen. Kommunen vil komme med 
tilbakemelding av hensyn til ID og navn på planen før oppstart av planarbeidet. 

 
�   Planforslaget vil samsvare med overordna plan.  
�    Planforslaget vil ikke samsvare med overordna plan.  

Merknader: 
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�  Planforslaget vil medføre planframstilling i flere vertikalnivå, jf. forskrifta § 9 tredje ledd  

 
Planarbeid i området  

�   er ikke anna planarbeid i området som kommunen kjenner til  
�   planarbeid i området:  
 
Merknader:  

4.      Utredningsbehov for planarbeidet  

  

 

Lokale forhold som forutsetter særlig utredning/vektlegging i planarbeidet: 
 
  1. Barn og unge sine interesser:  
  2. Funksjonshemmede og eldre sine interesser: 

  3. Universell utforming:  

  4. Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

  5. Biologisk mangfold:  

  6. Kulturlandskap og kulturminne:  

  7. Strandsone, sjø og vassdrag:  

  8. Miljøvernfaglige vurderinger:  

  9. Samfunnssikkerhet og beredskap:  

10. Kommunikasjon, veg og vegtekniske forhold /trafikksikkerhet: 

11. Kommunaltekniske anlegg: 

12. Stedsutvikling: 

13. Klima og energi:  

14. Folkehelse (støy, forurensing, m.v): 
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Foreløpig vurdering i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger av 2009, kapittel II  

 
 
 
Ja  

 
 
 
nei  

 
 
 
Må 
vurderes 
nærmere  

Fell tiltaket inn under § 2.Planer og tiltak som alltid skal behandles 
 etter forskriften?  

Fell tiltaket inn under § 3. Planer og tiltak som skal vurderes etter 
 forskriften § 4?  

 
§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø  
og samfunn  
 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig  
     verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø …  

b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie  
      naturområder … 
c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for 

utøvelse av friluftsliv 
  
d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller  
      rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven …  
e)  kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer 

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og  
      friluftslivsområder …  
g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy  
      belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til  
      vesentlig forurensning…  
h)   medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom  

h) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling  
      i befolkningen  
k)   kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat.  

 
Utløyser planen krav om KU?  
Vurdering om planens tiltak kjem inn under § 4 er gjort ut frå kjente opplysninger 
pr dato for oppstartsmøte.  
Merknad:  
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Planprogram : For reguleringsplaner som kan vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 

som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. plan- 
og bygningsloven § 4-1. For eksempel detaljregulering av hytte- og boligområder der planen 
avviker fra kommuneplan. 
Utløyser planen/ønska endring av gjeldende plan krav om planprogram/ 
revisjon av gjeldende planprogram?  
 
 
Kryss av for rikspolitiske retningslinjer som vedkjem planarbeidet:  
�  
�  - og transportplanlegging.  
�   
�  - og sjøområde.  
 
Merknader:  
 
 
 

5. Lokale forskrifter og retningsliner som gjeld for planområdet:  
(Aktuell internettadressa skal skrives i merknadsrubrikken)  

�  
�  
 • kommuneplanens retningsliner  
 • andre  
 
� -plan  

Merknader:  

 

6. Krav til planforslaget – innhold og materiale  

�  

Plankart i digital vektorform i samsvar med 
nasjonal standard.  
 
Planbeskrivelse med bestemmelser  
 
Kopi av varsel og mottatte merknader  
 
Sjekkliste for planlegging (utfylt)  
 
Illustrasjonsmateriale  
 
Kontrolldokumentasjon (m.a. at plankartet 
tilfredsstiller kommunen sine tekniske 
standardkrav og nasjonale standarder)  
 

Merknader:  
 
Planbeskrivelse:  
Illustrasjonsmateriale, ROS analyse, ev andre 
analyser, eventuell KU og planprogram, skal alltid 
inngå i planbeskrivelsen.  
 
Kopi av kunngjøring og mottatte merknader, sjekkliste 
og kontrolldokumentasjon kan leggast som vedlegg.  
I illustrasjonsmateriale inngår tegninger, perspektiv, 
kartdokumentasjon, terrengprofiler av nåværende og 
ny situasjon, samt foto mm.  
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7. Kommunaltekniske anlegg  
 
�   Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, 
      vann og avløp som vedkommer tiltaket.  
 
�  ltaket forutsett utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg  
Merknader: 
 
 
�   
Merknader:  
 
 
8. Kart  

Planforslaget skal presenteres på tilstrekkelig oppdatert kartgrunnlag (basiskart) og være i 
samsvar med kartforskriften til § 2-1 i pbl  

Tiltakshaver skal rekvirere situasjonskart hos kommunen. Det er orientert om framgangsmåten.  
 
�   behov for nykartlegging i planområdet?  
Ved ja: Skisser krava.  
(Disse blir konkretisert nærmere i situasjonskartet frå kommunen).  
 
� iendomsforholda tilstrekkelig klarlagt?  
 
Ved nei: List opp hva som må klargjøres.  
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9. Planprosess 
 
Medverkningsprosess jf. § 5-1  

Det skal bli lagt til rette for en aktiv medvirkningsprosess. Planarbeidet skal kunngjøres som 
nemnd i § 4.  

Det er vanlig å trekke offentlige høringsinstanser inn i planprosessen ved  

oppstart av planarbeid. Videre skal tiltakshaver/planlegger i samband med kunngjøringen 
holde orienterings- og drøftingsmøte med de som skal varsles særskilt om planarbeidet.  

Også undervegs bør planlegger vurdere behov for ekstra møte og legge til rette for annen form 
for medverkning som drøfting av problemstillinger, foreløpige utkast o.l..  

Kommunen sine råd: 

 

 

 

  
Framdrift  

Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven.  

Forslagsstiller sin planlagte dato for varsling:  

Det er gitt informasjon om sakshandlingstid på reguleringsplaner. 

Underveismøte:  
En legg opp til … ( tall ) møte underveis før innsending av planframlegg.  
Første møte er tidfestet til……… ( ev tar plankonsulent kontakt når han/hun har et  
( ferdig  utkast).  
 
Gebyr. Det er gitt orientering om kommunen sitt gebyrregulativ og regler og satser for 
tilleggsarbeid dersom kommunen må utføra slike i forhold til mottatt utkast, før saka blir fremma 
for utlegging til offentlig ettersyn. Saksbehandlingsgebyret skal betalest 100 % når saka blir 
fremma for 1. gangs behandling i planutvalget. Ved innsendelse av plan må det oppgis hvem 
som skal motta fakturaer fra kommunen. Etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn er 
kommunen ansvarlig for kostnadene.  

 

10 Kommunen sine foreløpige råd og vurderinger  

Krev tiltaket politisk avklaringer før kommunen kan gi sine foreløpige tilrådinger i forhold til 
oppstart av arbeidet?  
Merknader:  
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11 Attestasjon  
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er gitt så langt dette latt seg gjøre med grunnlag i 
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet.  

Det er gitt opplysninger om kommunen sin ”startpakke” reguleringsplanarbeid der en m.a. finn 
opplysninger om ”sjekkliste for planlegging” og ”krav til planleveransen” og om kommunale 
vedtekter og retningslinjer. Informasjonen er tilgjengelig på følgende internettadresse:  

 
Verken oppstartsmøte eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
Naboprotester, protester frå velforeninger, krav frå offentlige myndigheter m.m. vil kunna føre til 
krav om endring av prosjektet.  
 
Saksbehandler                                                     Sted, dato 
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Vedlegg C  

Mal for kunngjøring av oppstart av planarbeid Målselv 
kommune  

 
 
Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid  
 
........................... gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding 
om at det startes arbeidet med utarbeiding av reguleringsplan for (plannamnet).  
 
Oversiktskart med avlagt plangrense (kan unnlates).  
 
Området er på ....dekar og vil bli regulert til ........................ (formål) som er i samsvar 
med kommuneplanen.  

De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, 
naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.  

Eventuelle merknader eller opplysinger som bør leggest til grunn for planleggingen, skal 
gis til ............................................................. (firma), postadresse, telefon/-faks, e-post. 
innen ........................................................... (frist min. 30 dager). Her vil en og kunna få 
nærmere opplysninger. Det same vil en på www. ................................. .  

Kopi av merknader m.m. skal i tillegg sendes til kommunen.  

Det vil bli invitert til samrådingsmøte under planarbeidet.  

Planen medfører etter kommunen si foreløpige vurdering ikke krav om 
konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven. 
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Vedlegg D 

Sjekkliste for innholdet i kunngjøringen om oppstart av 
planarbeid  

Formål:  

Sjekklisten skal sikre at kunngjøring om oppstart av planarbeid tilfredsstiller formelle og 
innholdsmessige krav som er sett i lovverket.  

 

INNHOLD I KUNNGJØRING OG I BREV SOM VARSLER OM OPPSTART 
AV PLANARBEID 

□ Plannavnet (skal være fastsatt av kommunen før kunngjøring)  

□ Henvisning til aktuell paragraf i plan- og bygningsloven  

□ Er det etter kommunen si tilbakemelding i forhåndskonferansen fastsatt at KU er 
uaktuell i saka. I så fall skal det gå fram av kunngjøringen.  

□ Formålet med planarbeidet; f.eks.:  
   
-   Tilrettelegging for boligbebyggelse  
-   Tilrettelegging for fritidsbebyggelse  
-   Tilrettelegging av næringsareal  
-   Sikring av barn og unge sine interesser (lekeplassar, barnehager, skolebygg, idrettsanlegg,  

gang- og sykkelveger m.m.  
-   Behov for omsorgsboliger, offentlige bygg m.m.  
-   Sikring av verdfulle bygninger, bygningsmiljø, kulturlandskap,  
-   Fortetting og fornying av tidligere utbygd område  
-   Regulering av veganlegg  
 

□ Hvilke følger vil reguleringen få ?  

□ Hvordan skal lovpålagt brukermedvirkning gjennomføres 

□ Adresse og telefonnummer for nærmere opplysinger og merknader  

□ Tidsfrist for å komme med merknader  

□ Opplysinger om saksgang for private planer og den oppfølgende offentlige 
saksbehandlingen og vedtak.  

□ Kartskisse som viser planområdet, grensene for dette og tilliggende område (kan 
sløyfes) 

□ Nettadresser  

□ Kunngjøringen (utkastet) kontrollert av kommune
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Vedlegg E 

Planlegger sin sjekkliste i forhold til innlevert planforslag  
 
Forslag til <reguleringsplan / utbyggingsplan / reguleringsendring> for:  

 
<plannavn og plannummer brukt i kunngjøringa om oppstart av 

planarbeidet>.  
 

Nedenfor skal forslagsstiller i del 1 av sjekklista vise til hvor hvert tema er 
drøftet/behandlet i planen og planbeskrivelsen. Dersom tema i lista ikke er aktuelt for 
planen, skal det krysses av for dette og det skal gis en begrunnelse der dette vil være 
tjenlig for den videre saksbehandlingen.  
 
(Sjekklista er et hjelpemiddel og ikke fullstendig m.o.t. tema og spørsmål som eventuelt 
må vurderes i planutarbeidinga, Se og punkt om utredningsbehov i referat frå 
oppstartsmøtet).  
 

 
DEL 1: PLANINNHOLDET 
 
 
 
TEMA 

 
AKTUELLE SPØRSMÅL 

  AVKRYSSING 
JA           UAKT. 

HENVISN. TIL PKT.  I 
PLANBESKRIVELSE 

 

 
 
Presentasjons- 
kartet 

1     BASISKARTET (PRESENTASJONS-
GRUNNLAG FOR PLANEN) 

Tilfredsstiller presentasjonskartet i planen krava i 
forhold til: 
-     Gjeldende standard  
-     Kommunale pålegg 

 

   

 
 
 
 
Naturgrunnlag 

 
2    PLANFAGLiGE VURDERINGER 
Er planen vurdert i forhold til: 
- Grunnforhold (område som byggegrunn) 

- Helningsgrad/solforhold 
- Vegetasjon 
- Topografi 
- Geologiske ressurser 
- Klima 
- Annet 

   

 
Grønnstruktur 

 

- Er det lagt til rette for sammenhengende grønn- 
struktur i tettbygde strøk. 

-     Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for 
allmennheten 

   

  -     Er den landskapsmessige virkningen av planen    
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Landskap og plangjennomføringen vurdert? 
 
Estetikk 

- Er virkningen av tiltaket/utbyggingen på kort og 
lang avstand i forhold til eksisterende omgivelser 
dokumentert? 

- Er utnytningsgrad og byggehøyder vurdert i 
forhold til omgivelsene? 

   

 
Utbyggings- 
rekkefølge 

-    Er det sikra at opparbeiding av felles uteareal, 

gang- og sykkelveger, trafikk-løsninger, og 
lignende skjer i takt med de andre delene av 
planen? 

   

Utbyggings- 
avtale 

-    Er det vurdert behov for utbyggingsavtale?    

Byggetomta -    Kan alle tomtene få tilfredsstillende adkomst?    
 
Veg 

- Viser planen, stignings-/fallforhold, fylling og 
skjæring evt. murer? 

- Hvordan er siktforholdene? 
- Avklare privat/felles veg eller off. veg (krav til 

offentlig veg) 

   

 
 
 
 
 
Leke- og 
oppholdsareal 

 
3 BARN OG UNGE, FUNKSJONSHEMMA OG 

ELDRE SINE INTERESSER 
Er det utført en total vurdering av behovet for ulike 
typer leke- og oppholdsareal i forhold til nær-liggende 
bostedsområder utenfor plangrensen? 
 
Oppfyller areala krav til: 
- Størrelse, utforming og kvalitet 
- Bilfri adkomst til nærlekeområde 
- Å være egna for lek og uteopphold (solfylt, 

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

- Variasjon i forhold til ulik type lek til ulike årstider, 
f.eks akebakke 

- Lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergrupper 
sitt behov 

- Helse- og sikkerhetsmessige forhold, herunder 
god avstand til høgspentanlegg. 

- Avstand til større ballekeplass 
- Fører gjennomføring av planen til tap av 

eksisterende lekeareal (nært friluftsområde, åpne 
plasser, barnetråkk)? 

- Er alternative planløsninger vurdert med tanke på 
å opprettholde eksisterende lekeareal? 

   

Erstatnings- 
areal 

 -     Er erstatningsareal avsatt dersom eksisterende   

leikeareal går tapt? Erstatningsarealet skal beskrives. 
   

Barnehager -     Er behovet for areal til barnehager vurdert?    
Områder for 
allmennheten 

-     Er allmennhetens behov for areal i planområdet  

vurdert? 
   

Universell 
utforming 

 -      Sikrer planen at veger, uteområder og bygninger får   

universell utforming? 
   

 
Utomhusplan 

-     Er det utarbeidet en utomhusplan som viser 

eksisterende vegetasjon, nyplanting, veg, parkering, 
gangveg, stigningsforhold og utesteder? 
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Omsorgs- 
boliger 

-      Ligg omsorgsboliger sentralt plassert i forhold til butikk 

og offentlig servise/ tilbud? 
   

 
 
Landbruk 
 

 

 
 
4. JORDVERN OG LANDBRUKSFAGLiGE  

VURDERINGER 
  
Er landbruksinteressene vurdert i forhold til: 
- Langsiktig produksjonspotensial for landbruksarealene i 

planen 

- Arealtap og drift for landbrukseiendommene i planen 
- Konsekvenser og eventuelt miljømessige ulemper for 

nærliggende landbrukseiendommer 
- Alternative løsninger og arealdisponeringsmåter ved 

omdisponering av hensyn til jordvern i forhold til andre 
samfunnsinteresser 

- Avveining mellom hensynet til jordvern i forhold til andre 
samfunnsinteresser 

 

   

 
 
Biologisk 
mangfold 

 
5.    MILJØFAGLIGE VURDERINGER 

-    Kommer planforslaget i konflikt med område registrert 

som viktig i naturtype- eller viltkartlegginga? 

   

 
Naturområde 

 
- Kommer planforslaget i konflikt med naturområde som: 

Er verna eller foreslått verna? 
Er voksesteder/leveområder for skjeldne 
/sårbare/trua arter og samfunn? 
Er kvartær eller berggrunngeologisk interessante? 
Er definert som inngrepsfrie naturområde?  

   

 
Strandsone sjø 
og vassdrag 

- Ligger planområdet i strandsonen? 
-      Er det foretatt vurdering av funksjonell 

strandsone?  

- Er det foretatt en vurdering av byggegrense mot sjø og 
vassdrag? 

   

 
Friluftslivs -
interesser 

- Kommer planforslaget i konflikt med: 
Område av nasjonal/regional/lokal verdi for 
friluftslivet? 
Offentlig friluftsområde/friområde? 
Allmenn fri ferdsel/løyper/stier? 

   

Fiskeinteresser - Kommer planforslaget i konflikt med: 
Gyteplasspotensial /oppvekstområde /leveområde/ 
kantsoner? 

   

Forurensing - Er det utført en vurdering/dokumentasjon av helse- og 
sikkerhetsmessige krav med hensyn til: 

        Luftforurensning frå eksisterende og planlagte kilder? 
        Støy frå eksisterende (trafikk, osv.) og planlagte tiltak? 
        Forurensa grunn? 
        Fare for forurensing/tap av eksisterende drikkevatn i og  

utenfor utbyggingsområdet ? 

   

 
Klima og 
energi 

- Er klimatiske forhold vurdert? 
- Er planen utforma med tanke på å minimaliserer 

behovet for bruk av energi til transport, belysning og 
oppvarming? 

- Er alternative fornybare energikilder vurdert? 
- Er det planlagt energiøkonomiseringstiltak? 
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Kulturlandskap 
 
Kulturminne 

       
6 KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
  
Kommer planen i konflikt med:  
        Kulturlandskap med høg verdi  
- Er det utført vurderinger av/dokumentert forhold til: 
        Automatisk freda kulturminne 
        Vedtaksfreda kulturminne 
        Bevaringsverdige bygninger og miljø 

   

 
 
 
Naturbasert 
utrygghet 

 

7 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  
(ROS-analyse) 

-     Er det i planområdet fare for: 

         Flom/ springflo/ stormflo 
         Ras/skred- stein, jord, leire 
         Skrenter/stup 
         Radon/stråling 
         Andre faremoment 

   

 
Kulturbasert 
utrygghet 

- Er det i omgivelsene anlegg/virksomheter som ved 
uforutsette hendinger kan medføre alvorlig skade på 
folk og eiendom (eksplosjon, forurensning av ulike slag, 
flom/skred, m.m.)? 

- Vil uforutsette hendelser på nærliggende trafikkårer 
utgjøre en risiko for området? 

- Har tidligere arealbruk medført forhold som krever 
sikringstiltak? 

   

 
Risiko som 
følge av 
plantiltaket 
utenfor 
planområdet 

- Vil tiltaket øke faren for uhell, skader o.l. som kan få 
store konsekvenser for natur eller folk i området og i 
omgivelsene? 

- Er det i planen bygninger/virksomheter som medfører 
øka fare for eksplosjoner, luft-, vann- og 
jordforurensing? 

- Vil drenering av området øke flomfaren i området som 
ligger nedenfor? 

- Medfører planen trang for nye trafikksikkerhetstiltak 
utenfor planområdet? 

   

 
Beredskap 

- Tilfredsstiller planen tilfredsstillende adkomst for 
utrykkingskjøretøy? 

- Er det tilstrekkelig kapasitet til slokkevann i området i 
tilfelle brann? 

- Medfører planen behov for nye tiltak/øka kapasitet i 
eksisterende beredskap? 

   

 
 
 
Trafikkanalyse 

 
8 KOMMUNIKASJON/VEG- OG VEGTEKNISKE 

FORHOLD/ TRAFIKKSIKKERHET 
 
- Er det utført trafikkanalyse/støyvurdering ved etablering 

langs høg trafikkert vegnett? 

- Fører tiltaket til økning i transport? 
- Trafikksituasjon, ÅDT (årsdøgntrafikk) 
- Er kapasitet for parkering vurdert? 

   

 
 
 
Trafikkplan 
 
Vei utforming 

 
Tilfredsstiller veiene i planen veinormalen, når det gjeld: 
- Veibredde 

- Kurveparameter 
- Grøfter 
- Fortau/gang- og sykkelveger og fotgjengeroverganger 
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- Høydeforhold/stigningsforhold 
- Tilstrekkelig areal til offentlige veiformål 
- Kryss/ avkjøringer – frisiktsoner 
- Byggegrenser 
- Dimensjonerende fartsgrense 

 
Avkjøringer 
og kryss 

- Er avkjørsel til hovedveger i samsvar med vegvesenet 
sin rammeplan for avkjørsler? 

- Er trafikktryggleik og trafikkavvikling vurdert? 

   

 
Kollektivtrafikk 

- Er det tilrettelagt for kollektivtrafikk? 

- Er det tilrettelagt for busslomme, leskur? 
- Er kollektivløysingen gjort tilgjengelig for bevegelse- og 

funksjonshemma (universell utforming)? 

   

 
Trafikk- 
trygghet og 
tilgjengelighet 

 
Er trafikktrygghet og tilgjengelighet vurdert spesielt med 
hensyn til: 
- Skole/barnehage 

- Lekeareal/oppholdsareal 
- Bussholdeplasser/ kollektivtilbud 
- Nærbutikk 
- Bustedsområde 
- Renovasjonskjøretøy 
- Utrykkingskjøretøy (min 3,5 m bredde) 

   

 
 
 
Vannforsyning 
 
avløpsanlegg  
 
renovasjon 

 
9 KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG 
 
- Er tilfredsstillende vannforsyning og avløpsløsning 

ivaretatt i planen? 

- Er det utarbeidet rammeplan i samsvar med krav i VVA-
normen? 

- Skal tiltaket/utbyggingen koples til offentlig 
vannforsyningsanlegg? (Dersom ikke skal planen 
beskrive hvordan vannforsyningen er forutsett løst.) 

- Skal tiltaket/utbygginga koples til offentlig avløpsnett? 
Dersom avløpet ikke blir koplet til offentlig ledningsnett, 
skal planen beskrive hvordan dette er forutsett løst? 

- Er bortledning av overvann ivaretatt? 
- Hvordan skal renovasjonsbehovet løsest? 

   

 

 

Helse miljø og 
sikkerhet  

10 HELSE MILJØ OG SIKKERHET 

Er planen sine konsekvenser for helse miljø og sikkerhet 
vurdert med hensyn til: 

- Naturgrunnlag og biologisk mangfold 

- Miljøkvalitet i jord, vann og luft 

- Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet 

- Samfunnssikkerhet 

- Miljøvennlig utvikling 

 

   

 
 
 
Driftsutgifter 

11 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR  
KOMMUNEN 

 
Medfører tiltaket/utbyggingen spesiell økning av kommunen 
sine utgifter til: 
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- Vegvedlikehold og vedlikehold av ledningsnett 

- Hjemmehjelp, eldreomsorg og andre sosiale tjenester 
- Skole og barnehage 

 
Investerings-
utgifter 

 
Definer hva for offentlige investeringer tiltaket /utbyggingen 
vil utløse: 
- Opprustning og nybygging av kommunalt ledningsnett 

og kommunale veger (kjøreveger, gang- og 
sykkelveger) 

- Skole og barnehageutbygging 
- Utbygging av omsorgsbolig 

   

Eiendoms 
inngrep/ 
erstatning/ 
innlysning 

 
- Forutsetter planen inngrep i/på annen sin eiendom? 

- Er det inngått avtale i forhold til inngrep(ene)? 

   

 
 

 
12    EVENTUELT (Egne vurderinger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Tekniske krav 
til 
presentasjonen 
av 
planforslaget 

 
12  PLANFORSLAGET 
 
- Er planen presentert i flere vertikalnivå 

- Er den tekniske presentasjonen av planforslaget for 
kartet sitt vedkommende i samsvar med nasjonal 
standard ? 

- Foreligger det dokumentert SOSI-kontroll av planen? 
- Er planforslag i pdf format? 
- Er forslaget til bestemmelser gitt som word-dokument? 
- Er alle lovpålagde saksvedlegg på plass i digital form 

(word-dokument/pdf-filer)? 
- Er andre saksvedlegg i digital form (word-

dokument/pdf-filer)? 
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DEL 2: PLANMATERIALET  
 
INNHOLD I PLANKART OG TEGNFORKLARING, MATERIALE SOM SKAL LEVERAST:  
 
PLANKART  
 
Kartgrunnlag  
_  Kartkoordinater  
_  Oppdaterte eiendomsgrenser og -nummer  
_  Høydetall og fastmerke  
_  Eventuelt behov for oppmåling er klarert med kommunen  
 
SOSI-standard  
_  Samsvar med gjeldende SOSI-standard,  
_  Vedlagt feilfri sosi-kontroll  
 
Linesymbol  
_  Planens yttergrense  
_  Formålsgrense  
_  Byggegrense  
_  Regulert tomtegrense  
_  Regulert senterlinje veg  
_  Eiendomsgrense som skal oppheves  
_  Omriss av planlagt utbygging med møneretning på illustrasjonsplan  
_  Omriss av eksisterende utbygging som inngår i planen  
_  Utbygging som er forutsatt fjerna  
_  Måle- og avstandsliner (veibredde, avstand byggegrense, frisiktsforhold)  
_  Skråningsutslag og/eller støttemurer  
 
Tekst og tallverdi  
_  Reguleringsformål (på land og i sjø) og underformål  
_  Veinavn og gatenummer (det må gå fram om det er kommunal, fylkes- eller riksveg)  
_  Tomtenummer  
_  Byggegrenser/byggesoner (tallverdi)  
_  Frisiktsoner (tallverdi)  
_  Terrenghøyder på alle koter  
_  Vegbredder og -høyder  
_  Kurveradier for alle veger (tallverdi)  
_  Avstand frå senterline/vegkant til byggegrense  
_  Leplanting  
_  Grad av utnytting og ev. antall etasjer  
_  Bygninger si høydeplassering i terrenget  
_  Arealet eller området sin størrelse i dekar (daa)  
_  Skjermingstiltak  
_  Utendørs oppholdsareal og fellesareal  
_  Reguleringsformål for tilgrensende areal er tegna inn  
 
TEIKNFORKLARING  
_  Tittelfelt i samsvar med rettleder frå Miljøverndepartementet  
_  Tittelfelt med felt for revisjoner  
_  Samsvar med symbol- og fargebruk på plankartet  
_  Plantittel godkjent av kommunen  
_  Plannummer gitt av kommunen  
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MATERIALE SOM SKAL LEVERAST  
_  Planforslag, en papirkopi i farger med identisk utseende pdf-fil (M= 1:1000) 
_  Planforslag A3-format i farger  
_  Digital plan i samsvar med Miljøverndepartementet sin rettleder  
_  Reguleringsbestemmelser (på papir og i Wordformat) i samsvar med Miljøverndepartementet sin  

rettleder  
_  Beskrivelse av planforslaget (på papir og i Wordformat) i samsvar med MD sin rettleier  
_  Sjekkliste og vurdering av konsekvenser for miljø, helse og trivsel,  
_  Kopi av kunngjøring i minst to aviser med kunngjøringsdato (på papir og som scanna bilde)  
_  Varsel om planoppstart, kopi av brev til etater og grunnegere, og innkommende merknader  
_  Erklæring; dekning av kostnader til fornminneundersøkelse, se vedlegg F 

 
 
Tilleggsmateriale som blir krevd i noen saker  
For format større enn A3 skal det også leverast kopi minsket til A3. Originalformatet skal leverest med 
identisk utseende pdf-fil.  
 
_  Illustrasjonsplan  
_  Terrengprofiler/snitt gjennom bygninger  
_  Lengdeprofiler for veger   
_  lustrasjoner i form av skisser, foto, modell, animasjon  
_  Analyse av sol- og skyggeforhold  
_  Støyberegninger og andre fagrapporter  
_  Renovasjonsteknisk plan 
_  Plan for vann, avløp og overvann  
_  Anna ............................................................  
 
 
VIDARE PLANLEGGING  
_  Detaljregulering skal utarbeides  
 
 
SLUTTKOMMENTARER  
 
De avkryssa punkta under Del I. Planens innhold og Del II. Planmaterialet er vurdert og gjort rede for i 
samsvar med gjeldende kommunale normer og retningslinjer, og er i samsvar med 
Miljøverndepartementets rettleder «Plan og kart etter plan- og bygningsloven» T-1412.  
Forslagsstiller er kjent med at materiale som ikke oppfyller krava, vil bli returnert.  
Sjekklista er gjennomgått av forslagsstiller i forbindelse med utarbeiding av planforslaget.  

 
 
 
UNDERSKRIFT.  
 
 
Plannavn: 
 
ID-nummer: 
 
Forslagsstiller: 
 
Dato; 
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Vedlegg F  

Erklæring  

om dekking av kostnader til fornminneundersøkelse  
 
 
Gjelder  
(planens tittel og plannummer)  
 
 
 
 
 
Underskriver tar på seg å dekke alle eventuelle kostnader med fornminneundersøkelse 
som er nødvendig for å få behandlet overnevnte plan frem til endelig vedtak.  
 
 
………………. …………………………….  
(sted) (dato) underskrift 
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Vedlegg G 

Kommunen sin organisasjon i forhold til plansaker; kontakter  

Plansakene blir organisatorisk behandlet etter plan- og bygningsloven. I dette vedlegget 
finn en opplysning som gjeld den praktiske kommunikasjonen mellom 
tiltakshaver/planlegger og kommunen 

 

 1)       Skriftlig kontakt  
All skriftlig kommunikasjon skal gå til kommunen sitt ordinære postmottak som 

er: Målselv kommune, 9321 Moen. E-post: postmottak@malselv.kommune.no 
 
 

2)  Koordinator for sakshandsaminga er:   
 
Plan – og næringssjef Astrid Fjose: astrid.fjose@malselv.kommune.no 

 
Sakskoordinator utfører òg kommunen si rettledningstjeneste etter 
forvaltingsloven for saksområdet . 

  
3) Kontakt for situasjonskart og stadfest informasjon er:  

Kart- og oppmåling, Knut Simonsen: knut.simonsen@malselv.kommune.no  
 
 
4)        Muntlig/personlig kontakt  

I tillegg til slik kontakt med person nemnt under 2 og 3, kan følgende kontaktes i 
forbindelse med utarbeidelse av planforslag. 
Konsulent Plan- og deling Aud Nystad: aud.nystad@malselv.kommune. 
  

 
 


