20Plan. Fysisk planlegging 2014
A. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenummer
Kommunens navn
Navn skjemaansvarlig
Telefonnummer
E-post skjemaansvarlig

Spørsmålene er nærmere forklart og presisert i veiledningen. Denne kan hentes opp med veiledningsknappen i
skjermbildet, eller på denne siden:
http://www.ssb.no/kostra/innrapp/
Husk å fylle ut med "0" dersom svaret er null (gjelder ikke ved årstall, kalenderdager eller i
spørsmålsmatrisene F og G). Dersom man ikke vet svaret, skal man IKKE skrive 0.
B. Gebyrer
1. Hva var samlet saksbehandlingsgebyr siste år for et privat forslag til detaljreguleringsplan, i tråd med Kroner
overordnet plan, planavgrensning 10 da og 4 da bebyggelsesareal til boligformål?
C. Omfang av planbehandlingen

1. Hvilket år ble gjeldende
planstrategi og
kommuneplaner vedtatt?

a.
Kommunal
plan-strategi

b.
Kommuneplanens
arealdel

c.
Kommuneplanens
samfunnsdel

År

År

År

2. Hvor mange planer ble
vedtatt siste år?

d.
Kommunedelplan for
areal

e.
Tematisk
kommunedelplan

f.
Områderegulering

g.
Detaljregulering

Antall

Antall

Antall

Antall

2a. Herav: Hvor mange ble
fremmet som private
forslag?

Antall

2b. Herav (se spørsmål 2.):
Hvor mange ble fremmet av
kommunen?

Antall

3. Hvor mange planer hadde
høringsfrist i
rapporteringsåret?

Antall

3a. Hvor mange av disse
planene ble møtt med
innsigelse?

Antall

Antall

3a. EKSTRA: Hvor mange
planer med høringsfrist i
2013 ble møtt med
innsigelser i 2013?
4. Har kommunen vedtatt
handlingsdel til
kommuneplan siste året?

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

4a. Inngår økonomiplan etter
kommunelovens § 44 i
handlingsdelen?

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

5. Hvor mange
reguleringsplaner (områdeog detalj) er utredet etter
forskrift om konsekvensutredninger (KU) siste år?
5a. Reguleringsplan etter
forskriften § 2 / Vedlegg I

Kontrollsum

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

5b. Reguleringsplan etter
forskriften § 3 Vedlegg II
6. Har kommunen et
formalisert interkommunalt
plansamarbeid (jf. PBL-08,
kap. 9)?

Antall

n Ja m
j
k
l
m
n Nei
j
k
l

D. Saksbehandlingstid for reguleringsplaner (detaljregulering og områderegulering)
Kalenderdager
i alt

Hva var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for...
1 ... detaljregulering fremmet som privat forslag, vedtatt av kommunen siste året
2 ... detaljregulering fremmet av kommunen
3 ... områderegulering som er vedtatt av kommunen siste året
E. Kjennetegn ved planarbeidet
E1. Tema som er JURIDISK FASTSATT i kommune(del)planer
1. Hadde kommunen i
rapporteringsåret en (eller flere)
gjeldende plan(er) med
formålsområder, hensynssoner,
bestemmelser eller retningslinjer
med spesielt fokus på…

a. Fastsatt i
ER TEMA JURIDISK
kommunePLANFORANKRET
planens
("Fastsatt")?
arealdel

b. Hvis ja,
hvilket år
ble dette
vedtatt /
revidert?

c. Fastsatt i
kommunedelplan areal

a ...naturmangfold?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

b ...friluftsliv?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

c1 ...kulturminner?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

c2 ...kulturmiljø?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

d ...landskap?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

e ...universell utforming?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

f ...klima og energi, som omfatter
mål om å redusere
klimagassutslippene?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g ...folkehelse?

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

g Sett kryss
c
d
e
f

d. Hvis ja,
hvilket år
ble dette
vedtatt /
revidert?

E2. Særskilt om folkehelse
a. Har kommunen løpende oversikt
over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer for folkehelse?

j Ja n
k
l
m
n
j Nei
k
l
m

b. Hvis folkehelse er fastsatt i
gjeldende plan eller generelle
bestemmelser (spørsmål 1g over),
oppgi tema i de ulike plantypene

5

5

6

6

F. Innsigelser til kommune(del)plan
F1. Innsigelser til kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret, del 1
Planer med
innsigelse.
1. Antall planer med
innsigelse i alt
2. Antall innsigelsesårsaker i alt
2a. Antall innsigelser
begrunnet med
plankrav, herunder...
2a1.
Utbyggingsmønster,
herunder RPR areal og
transport

Innsigelser
til
a.
kommune- Fylkes(del)mannen
planer i alt

d.
b.
c.
Statens
e.
f.
FylkesRiksvegvesen Jernbane- Kystkommunen antikvaren regionverket
verket
kontor

g.
NVE

2a2.
Regional/kommunal
planavklaring,
plankvalitet
2a3. Transport (vei,
bane, sjø, luft)
2a4. Kraftutbygging,
ledninger
2a5. Universell
utforming
2a6. Barn og unges
oppvekstforhold
2b. Antall innsigelser
begrunnet med
miljøvernhensyn,
herunder...
2b1. Vann og
vassdrag, herunder
RPR vernede vassdrag
2b2. Strandsone,
herunder SPR
Strandsone
2b3. Naturmangfold,
friluftsliv, landskap,
grønnstruktur
2b4. Forurensning,
støy
2b5. Kulturminner,
kulturmiljø, landskap
2c. Antall innsigelser
begrunnet med
hensynet til
næringsvirksomhet,
herunder...
2c1. Jord- og skogbruk
2c2. Reindrift
2c3. Fiskeri
2c4. Massetak, andre
næringsinteresser
2d. Antall innsigelser
begrunnet med andre
forhold, herunder...
2d1. Folkehelse
2d2. Annet
F2. Innsigelser til kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret, del 2
Planer med innsigelse
1. Antall planer med innsigelse i
alt
2. Antall innsigelses-årsaker i
alt
2a. Antall innsigelser
begrunnet med plankrav,
herunder...
2a1. Utbyggingsmønster,
herunder RPR areal og transport
2a2. Regional/kommunal
planavklaring, plankvalitet
2a3. Transport (vei, bane, sjø,
luft)
2a4. Kraftutbygging, ledninger
2a5. Universell utforming

h.
Forsvarsbygg

i.
Fiskeridirektoratet
regionkontor

j.
l.
Direktoratet for
Samemineraltinget
forvaltning

m.
Andre
kommuner

n.
Andre
myndigheter

2a6. Barn og unges
oppvekstforhold
2b. Antall innsigelser
begrunnet med
miljøvernhensyn, herunder...
2b1. Vann og vassdrag, herunder
RPR vernede vassdrag
2b2. Strandsone, herunder SPR
Strandsone
2b3. Naturmangfold, friluftsliv,
landskap, grønnstruktur
2b4. Forurensning, støy
2b5. Kulturminner, kulturmiljø,
landskap
2c. Antall innsigelser berunnet
med hensynet til
næringsvirksomhet,
herunder...
2c1. Jord- og skogbruk
2c2. Reindrift
2c3. Fiskeri
2c4. Massetak, andre
næringsinteresser
2d. Antall innsigelser
begrunnet med andre forhold,
herunder...
2d1. Folkehelse
2d2. Annet
G. Innsigelser til reguleringsplanarbeid
G1. Innsigelser til reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) med høringsfrist i
rapporteringsåret, del 1.
Planer med
innsigelse
1. Antall planer med
innsigelse i alt
2. Antall innsigelsesårsaker i alt
2a. Antall innsigelser
begrunnet med
plankrav,
herunder...
2a1.
Utbyggingsmønster,
herunder RPR areal og
transport
2a2.
Regional/kommunal
planavklaring,
plankvalitet
2a3. Transport (vei,
bane, sjø, luft)
2a4. Kraftutbygging,
ledninger
2a5. Universell
utforming
2a6. Barn og unges
oppvekstforhold
2b. Antall innsigelser
begrunnet med
miljøvernhensyn,
herunder...

Innsigelser a.
til
Fylkesregulerings- mannen
planer i alt

d.
b.
c.
Statens
e.
f.
FylkesRiksvegvesen Jernbane- Kystkommunen antikvaren regionverket
verket
kontor

g.
NVE

2b1. Vann og
vassdrag, herunder
RPR vernede vassdrag
2b2. Strandsone,
herunder SPR
Strandsone2
2b3. Naturmangfold,
friluftsliv, landskap,
grønnstruktur
2b4. Forurensning,
støy
2b5. Kulturminner,
kulturmiljø, landskap
2c. Antall innsigelser
berunnet med
hensynet til
næringsvirksomhet,
herunder...
2c1. Jord- og
skogbruk
2c2. Reindrift
2c3. Fiskeri
2c4. Massetak, andre
næringsinteresser
2d. Antall innsigelser
begrunnet med
andre forhold,
herunder...
2d1. Folkehelse
2d2. Annet
G2. Innsigelser til reguleringsplan (områderegulering og detaljregulering) med høringsfrist i rapporteringsåret,
del 2.
Planer med innsigelse
1. Antall planer med innsigelse i
alt
2. Innsigelser i alt, som ble
begrunnet med...
2a. Antall innsigelser
begrunnet med plankrav,
herunder...
2a1. Utbyggingsmønster,
herunder RPR areal og transport
2a2. Regional/kommunal
planavklaring, plankvalitet
2a3. Transport (vei, bane, sjø,
luft)
2a4. Kraftutbygging, ledninger
2a5. Universell utforming
2a6. Barn og unges
oppvekstforhold
2b. Antall innsigelser
begrunnet med
miljøvernhensyn, herunder...
2b1. Vann og vassdrag, herunder
RPR vernede vassdrag
2b2. Strandsone, herunder SPR
Strandsone
2b3. Naturmangfold, friluftsliv,
landskap, grønnstruktur
2b4. Forurensning, støy

h.
Forsvarsbygg

i.
Fiskeridirektoratet
regionkontor

j.
l.
Direktoratet for
Samemineraltinget
forvaltning

m.
Andre
kommuner

n.
Andre
myndigheter

2b5. Kulturminner, kulturmiljø,
landskap
2c. Antall innsigelser berunnet
med hensynet til
næringsvirksomhet,
herunder...
2c1. Jord- og skogbruk
2c2. Reindrift
2c3. Fiskeri
2c4. Massetak, andre
næringsinteresser
2d. Antall innsigelser
begrunnet med andre forhold,
herunder...
2d1. Folkehelse
2d2. Annet
H. Omfang av reguleringsplaner med særlige hensyn
a. STATUS:
Planer gjeldende
per 31.12. i
rapporteringsåret
a1.
Antall planer

c. AVGANG:
Planer som ble
omregulert til andre
formål i løpet av
siste år

b. TILGANG:
Planer som ble
vedtatt i løpet
av siste år
a2.
Areal
omfattet,
dekar

b1.
Antall planer

b2.
Areal
omfattet,
dekar

c2.
Areal
omfattet,
dekar

c1.
Antall planer

1. Reguleringsplaner
som omfatter
arealer for vern av
kulturmiljø eller
kulturminner
2. Reguleringsplaner
som omfatter
(1) areal med særlige
landskapshensyn eller
(2) hensynssone med
særlige hensyn til
landskap
3.
Reguleringsplaner som
omfatter
arealformål naturvern
I. ROS-analyser
1. Er det utført "Risiko- og sårbarhetsanalyser" (ROS-analyser)?

j Ja n
k
l
m
n
i Nei
j
k
l
m
År

1a. Hvis JA, hvilket år ble ROS-analysen(e) utført, eventuelt oppdatert?
2. Hvis JA i spørsmål 1; hvilke problemstillinger er omfattet av ROS-analysen(e)?
2a. Skred-/rasfare

c
d
e
f
g

2b. Avrenning (næringsstoffer, løsmasser)

c
d
e
f
g

2c. Temperatur

c
d
e
f
g

2d. Flom

c
d
e
f
g

2e. Havnivå / bølger

c
d
e
f
g

2f. Vind

c
d
e
f
g

2g. Annet (spesifiser nedenfor)

c
d
e
f
g
5

6
J. Utfylling av skjemaet
1. Er elektronisk sakssystem brukt som grunnlag for store deler av rapporteringen?
Kryss av hvis ja.

c
d
e
f
g

1a. Hvis krysset av i spørsmålet over: Er tallene framkommet som resultat av maskinelle
opptellinger/summeringer?
Kryss av hvis ja.

c
d
e
f
g
I alt

2. Antall timer det tok å rapportere -i alt
2a. Antall timer det tok å framskaffe informasjonen
2b. Antall timer det tok å fylle ut skjemaet
3. Kommentarer og merknader til skjemaet
Dette er et åpent felt til eventuelle kommentarer til ting som er uklare, type opplysninger som innhentes,
omfang, utforming av skjemaet og lignende som kan bidra til å gjøre skjemaet og spørsmålene bedre (maks.
999 tegn).
5

6

