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Utv.sak nr 14/09 
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145  Saknr.:  09/1011 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/09 03.06.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/09 03.06.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/09 04.06.2009 
Administrasjonsutvalget 9/09 04.06.2009 
Formannskapet 40/09 03.06.2009 
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport tas til orientering 
 
Rådmannen i Ås, 25.05.2009 
 
 
Per A Kierulf 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:    (Sendt alle utvalg 27.05.2009) 
1. tertialrapport 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen  
 
 
SAKSUTREDNING: 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er 
bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2009 - 2012. I tertialrapporten 
rapporteres det på følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av viktige saker i 1. tertial.  
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Økonomi 
Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene sammenholdt med nettoinntektene fra 
området skatt, rammetilskudd, renter og avdrag viser at kommunen ligger an til et 
merforbruk som medfører at det må finnes dekning for et beløp på 4,8 mill. kroner. 
Rådmannen fremmer i egen budsjettreguleringssak forslag om inndekning av beløpet 
ved innsparingstiltak som forutsettes ikke å ha konsekvenser for tjenestetilbudet. 
 
Gjennomgang av investeringsbudsjettet viser at det må skaffes finansiering av økte 
utgifter på 2 mill. kroner ved Tunveien barnehage. Det vises til sak vedrørende 
Tunveien barnehage – foreløpig byggeregnskap – hvor rådmannen har en innstilling 
om hvorledes dette kan løses. 
 
Salg av sykehjemsplasser går ikke som forutsatt 
Kommunestyret vedtok i sak 63/08 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 å 
selge 7 sykehjemsplasser ved Moer sykehjem i 2009. Salget har en samlet 
budsjettert inntekt på 4,73 mill. kroner. I 1. tertial lyktes det kommunen, på tross av 
aktiv markedsføring, kun å få solgt 2 plasser, og pr 01.05.2009 står alle 7 plassene 
ledige. For å kunne selge plassene er kommunen avhengig av å ha bemannet 
avdelingen. Dette har kommunen lykkes med, men ”tomgang” på plassene innebærer 
at bemanningen er høyere enn vedtatt pleiefaktor/bemanningsfaktor. 
 
Regjeringens tiltakspakke – status i arbeidet 
 
Søknad i forbindelse med prosjekttilskudd – Digital fornying i kommunene. 
• Ås kommune søker prosjekt tilskudd til ”Elin – k” prosjektet som går på 

meldingsutveksling med fastlegene og spesialhelsetjenesten.  Støtten en får er 20 
% av kostnadene til prosjektene.  

• Det vil bli utarbeidet en felles søknad fra IKT Follo i forhold til de pågående 
prosjektene i forbindelse med elektroniske tjenester til innbyggerne.  

• Administrasjonen utreder om prosjektet Digitalisering av reguleringsplaner 
kommer inn under kriteriene og om kommunen vil kunne ha budsjett for et slikt 
prosjekt.   

 
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler 
• Det er vedtatt å bruke ekstraordinære vedlikeholdsmidler til brannsikring av 

rådhuset. Prosjektet er behandlet i plankomiteen som har engasjert nødvendig 
prosjektadministrativ hjelp. Det skal settes sammen en prosjekteringsgruppe som 
skal hyres inn etter reglene om offentlig innkjøp før nødvendige entrepriser lyses 
ut og arbeidet settes i gang. 

 
ENØK-midler 
• Det er søkt om 49 mill. kroner i ekstraordinære enøk-midler. Søknadene vil bli 

behandlet i løpet av mai måned. Det forutsettes at pengene brukes i løpet av ett år 
etter at tilsagn er gitt. Det kan også kreves egenandel til prosjektene. 

 
 
Rentekompensasjonsordningen 
• Det søkes om midler under den utvidete rentekompensasjonsordningen til 

rehabilitering ved Ås ungdomsskole og Rustad skole. 
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Utleieboliger for vanskeligstilte 
• Det er meldt inn økt behov for husbankmidler for utleieboliger for vanskeligstilte. 
 
Kvalitetskommuneprogrammet – arbeidsmiljø og friskvern 
Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres for å fremme god helse og redusere 
sykefraværet blant ansatte. I barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og 
omsorgstjenester gjennomføres det nå tiltak knyttet til arbeidsmiljø og tiltak som er 
helsefremmende. Hver enhet gjennomfører sine helseplan som inneholder alt fra 
etablering av sosiale møteplasser til fysiske aktiviteter i fellesskap. Det er ansatt en 
midlertidig prosjektmedarbeider i 50% stilling med hovedoppgave å bistå de berørte 
enhetene i arbeidet med å gjennomføre tiltakene.  
 
Arbeidet med klima- og energiplan 
Arbeidet med klima- og energiplan for Ås kommune har vært organisert i en 
prosjektgruppe og et Klima- og energipolitisk forum. Arbeidet har tatt noe lenger tid 
enn forutsatt i fremdriftsplanen der målet var å ha en endelig plan ferdig i mai 2009. 
Årsaken til dette ligger i at prosjektleder, i samråd med Klima- og energipolitisk forum, 
har valgt å bruke mer tid på diskusjoner rundt målsetninger og tiltak. Til sammen er 
det avholdt 6 møter i forumet i 1. tertial. Det tas sikte på vedtak om endelig plan i 
formannskapet i august og i kommunestyret i september.  
 
Ungdomspolitikken evalueres og utredes – status i arbeidet 
Prosjektplan for prosjektet er vedtatt i hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
Det er foretatt en gjennomgang av driften og gitt en statusbeskrivelse av tilbudet. 
Dette vil, sammen med erfaringer fra andre kommuner være et utgangspunktet for 
evalueringen.  
 
Det er gjennomført spørreundersøkelser blant alle 8.-klassinger i Ås og blant en del 
av klubbenes brukere. I tillegg er seks elever og elevrådet ved Ås ungdomsskole 
intervjuet. Det vil også bli gjennomført intervjuer på Nordbytun ungdomsskole. 
Undersøkelsen har fokus på ungdommens hverdag, tanker om eksisterende tilbud og 
ønsker om nye tilbud. Spørreundersøkelsene og intervjuene vil være et grunnlag for å 
komme med forslag til tiltak og alternative driftsformer for ungdomshusene. 
 
Arbeidet med forbedring av plan- og budsjettprosessen 
En politisk arbeidsgruppe har sammen med rådmannen arbeidet med sikte på å 
forbedre styringsdokumentene og plan- og budsjettprosessen. Resultatet av arbeidet 
vil danne grunnlag for revisjon av dokumentene og en ny plan- og budsjettprosess.  
 
Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat – status i arbeidet 
På grunn av kapasitetsproblemer er prosjektet forsinket og fremdeles i startfasen. Det 
har vært krevende å finne frem til rådgiver som kan bistå i prosessen. Forsinkelsen 
kan lede til at sluttrapport som skal legges fram i september kan bli forsinket. 
 
 
Brukerundersøkelser gjennomført og resultatene foreligger 
Det er gjennomført brukerundersøkelser for foreldre/foresatte i barnehagen, 
foreldre/foresatte i SFO, brukere av hjemmetjenesten (egen på demens), beboere og 
pårørende ved Moer sykehjem samt brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse. 
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Ås kommunes resultater er i hovedsak like god eller bedre enn gjennomsnittet av 
resultatene for de øvrige 100 kommunene som benytter samme type undersøkelser.  
 
Oppfølging av resultatene skjer i dialog med brukergruppene og eventuelle tiltak er 
under utarbeidelse/iverksettelse. 
 
Heltid eller deltid på Moer sykehjem 
Prosjekt heltid eller deltid – frihet til å velge har som mål å komme med en anbefaling 
om hva som kan gjøres for å innfri ansattes ønsker om å øke stillingsstørrelsene. 
Prosjektet er godt i gang og forventes avsluttet før sommeren.   
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Utv.sak nr 15/09 
FORSLAG TIL ENDRING AV PRAKSIS I ARBEIDET MED Å IVARETA BARN OG 
UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 140  Saknr.:  09/1636 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/09 03.06.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/09 04.06.2009 
Formannskapet 33/09 03.06.2009 
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Funksjonen til barnetalspersonen overføres til kommunens planforum som får et 
særskilt ansvar for å ivareta barn  og unges interesser i saker som behandles etter 
plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannen i Ås, 25.05.2009 
 
 
Per A Kierulf 
Sign.  
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 72/96 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Retningslinjer for barnetalspersonen 
2. Planforum – oppgaver og sammensetning 
3. Sjekkliste for planlegging 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I § 9-1 i gjeldende Plan- og bygningslov stilles det krav om at kommunen skal utpeke 
en person med særskilt ansvar for barn og unges interesser (”barnetalsperson”). I ny 
Plan- og bygningslov som trer i kraft 1.juli i år er dette kravet fjernet. Bakgrunnen for 
endringen er at det skal være opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan 
dette arbeidet organiseres slik at barn og unges interesser best kan ivaretas i 
planleggingen. Endringen fratar imidlertid ikke kommunen ansvaret for å se til at det 
foreligger en ordning for å ivareta disse interessene.  
 
Kommunestyret vedtok 11.09.96 retningslinjer for barnetalsperson i Ås kommune og 
utpekte også representanten.  
Retningslinjene følger i vedlegg 1.  
 
Enhetsleder for fritid har fungert som kommunes barnetalsperson de siste 5 årene. 
Stillingen som enhetsleder er nedlagt og tidligere ansatt har gått over i ny stilling i 
kommunen. I sin nye stilling er det ikke naturlig at vedkommende fortsetter å fungere 
som barnetalsperson.  
 
Etter at ordningen ble innført er det skjedd endringer i den administrative 
organiseringen. Det er etablert et tverrfaglig administrativt planforum som forbereder 
og drøfter alle plansaker. 
Oppgaven som barnetalsperson har de siste årene i praksis blitt å ivareta barn og 
unges interesser i saker som fremmes for kommunens planforum. Forumet er bredt 
sammensatt med representanter fra alle etatene. Forumet skal bl a drøfte saker etter 
plan- og bygningsloven og påse at disse blir så godt utredet som mulig i tråd med 
fullført saksbehandling. Mandatet til planforum framgår av vedlegg 2. I praksis 
ivaretar representanten fra oppvekst- og kulturetaten også barn- og unges interesser. 
 
I arbeidet med saker etter plan- og bygningsloven skal dessuten alle saksbehandlere 
bruke ”Sjekkliste for planlegging (vedlegg 3).” Sjekklista viser hvilke interesser som 
skal vurderes i slike saker. Barn og unges interesser er ett viktig sjekkpunkt i denne 
lista. 
 
Vurdering med konklusjon: 
Planforum har et ansvar for å ivareta barn og unges interesser i saker som behandles 
etter Plan- og bygningsloven. Representanten fra oppvekst- og kulturetaten har et 
særskilt ansvar for å påse at disse interessene blir ivaretatt i forumet. I tillegg er det 
utarbeidet en sjekkliste for planlegging som alle saksbehandlere skal bruke. I denne 
sjekklista er barn og unges interesser et viktig sjekkpunkt. Rådmannen mener derfor 
at kommunen har tilstrekkelige ordninger for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen og anbefaler at funksjonen til barnetalspersonen ivaretas av 
kommunens planforum.  
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Vedlegg 1 
 

Retningslinjer for representant oppnevnt etter paragraf 9.1 i 
plan- og bygningsloven for å ivareta barn og unges 

interesser i kommuneplanleggingen. 
Vedtatt i Ås komunestyre 11.9.1996, sak 72/96 

 
1.  Kommunestyret skal i begynnelsen av hver periode utpeke barn og unges representant 

(m/vararepresentant). Vedkommende skal være en tjenestemann eller prosjektleder med 
særlig barnefaglig kompetanse. 

2.  Barn og unges representant skal ha særlig ansvar for å ivareta barn og unges interesser i 
saker som behandles etter plan- og bygningsloven. 

3.  Barn og unges representant skal ikke være underlagt administrasjonens ledelse i utøvelse av 
denne funksjonen. 

 Funksjonen er politisk uavhengig. 
4.  Barn og unges representant har møte-, tale- og forslagsrett -, men ikke stemmerett, i 

kommunens faste utvalg for plansaker og kommuneplanutvalget. 
5.  Barn og unges representant kan i nevnte utvalg selv reise saker som er av betydning for 

barns og unges oppvekstvilkår. 
6.  Rådmannen har ansvar for at barn og unges representant blir orientert om saker som er 

under forberedelse, slik at hensynet til barn og unge blir ivaretatt tidlig i planprosessen. 
7.  Barn og unges representant skal se til at barn og unge gis anledning til å delta i 

planprosessen og / eller avgi uttalelse der dette er naturlig. 
8.  Barn og unges representant skal innenfor sitt daglige arbeide ha mulighet til å ivareta sitt 

verv etter en konkret avtale med sin overordnede. Avtalen bør inneholde bestemmelser om: 
• tidsbruk 
• overtidsgodtgjørelse 
• avspasering 
• kjøre / reisegodtgjørelse 
• telefongodtgjørelse 
• kursmidler 

9.  Barn og unges representant skal informere om sin funksjon overfor barn og unge, foreldre, 
velforeninger, skoler og andre som kan ha spesiell interesse i barns og unges situasjon og 
oppvekstmiljø. 

10. Barn og unges representant skal utarbeide årsmelding om sitt arbeid til kommunestyret. 
 
 
Plan- og bygningsloven: 
Kap. II. Plan og bygningsmyndighetene.  
§ 9-1. Planleggingsmyndigheter i kommunen  
Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med 
reguleringsplaner i kommunen. I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker. 
Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for 
å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler 
forslag til planer.  
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Velegg 2 
Planforum – oppgaver og sammensetning 
 
 
1.  Mandat 

Planforumet skal: 
1.1 Drøfte saker vedrørende arealdisponeringer for å oppnå at plansaker blir så godt utredet 

som mulig, i tråd med fullført saksbehandling, før de legges fram for politisk 
behandling. 

1.2 Påse at plansaker blir så godt utredet som mulig, og at de som har interesse i plansaken 
blir tatt med på råd.   

1.3 Fungere som koordinerende arbeidsgruppe i forbindelse med rullering av  
 kommuneplanen. 
1.4 Vurdere framdrift og foreslå saksgang. 
 
2.  Sammensetning 
2.1  Planforumet består av:  
 

• Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
• Bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen, leder 
• Avdelingsarkitekt Eva Merete Lunde 
• Avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug 
• Kommuneingeniør Gunnar Larsen 
• Plan- og miljøvernkonsulent Cornelia Solheim 
• Landbrukssjef Svein Skøien 
• Kommunelege Mikal Ursin 
• Konsulent, oppvekst og kultur Arne Hågensen 
 
2.2  Planforumet trekker ellers inn andre personer i administrasjonen ved behov. 
 
2.3  Møtene i planforum avholdes 1 gang pr. mnd i forkant av møte i Hovedutvalg for 
 teknikk og miljø, etter en fastsatt møteplan. I forbindelse med rullering av 
 kommuneplanen kan det bli hyppigere møter. 
 
3.  Ansvar 
3.1  Leder for Avdeling for plan og utvikling er leder av planforum når saken er rullering 
 av kommuneplanen, ellers er bygnings –og reguleringssjefen leder av forumet. 
 
3.2  Plansaker som diskuteres i forumet skal sendes ut på forhånd. 
 
3.3  Planforumets medlemmer skal delta aktivt i en innledende fase av arbeidet med 
 plansaker og har ansvaret for å komme med faglig innspill på vegne av etaten. 
 
4.  Myndighet 
4.1  Ås kommunes planforum er rådgivende for rådmannen og ledergruppa. 
 
 
 
 

Vedlegg 3 
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SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING  
Helse, miljø og samfunnssikkerhet 
Denne sjekklisten skal sikre at forhold knyttet til helse, miljø og samfunnssikkerhet er vurdert i 
planen. Den er et resultat av bl.a. krav om sikkerhet og sårbarhetsanalyser og en videreføring av 
arbeidet med LA21.  
Ved avkryssing på ”Ja” skal det gå fram av planen hvordan temaet er vurdert. Konferer også referat 
fra forhåndskonferansen. Planforslaget skal presenteres på oppdatert kartgrunnlag, herunder 
ajourførte eiendomsforhold. Konklusjonen i sjekklista skal samsvare med vurderingen i 
saksframlegget.  Hovedsaksbehandleren er ansvarlig for at sjekklista fylles ut som ledd i fullført 
saksbehandling. Sjekklista arkiveres i saksmappa. 
 
Sjekklisten er et hjelpemiddel som tar opp hovedspørsmål i en plansak. Listen er ikke uttømmende! 
 
Jour.nr.: 
 

Ark.nr.: Saksbehandler: 

Sak: 
 

 
Saken gjelder  Kryss av 
• Kommuneplan/kommunedelplan  
• Reguleringsplan/bebyggelsesplan  
• Byggesak  
• Utslippssøknad  
• Bygge/anleggsprosjekt  
• Annet 
 

 

 
 
TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Aktuelt* Uakt-

uelt 
 1.  PLANFAGLIGE VURDERINGER   

Er planen vurdert i forhold til:   
• grunnforhold?   

• helningsgrad/solforhold?   
• vegetasjon?   
• topografi?   
• geologiske ressurser?   
• lokalklima?   

Naturgrunnlag 
 

• annet 
 

  

Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til:   
• skole?   
• servicetilbud?   
• friluftsområder/friområder?   
• kollektivtilbud?   

Lokaliseringsfaktorer 
 

• annet? 
 

  

Fortetting 
 

Er planforslaget et ledd i kommunens strategi for 
fortetting/gjenbruk/omforming? 

  

Er det tilstrebet sammenheng i grønnstruktur?   Grøntstruktur 
 Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten?   
Landskap 
 

Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert (for 
eksempel fotomontasje/modell/perspektivtegning)? 

  

Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og 
tilpasning til eksisterende omgivelser dokumentert? 

  Estetikk 
 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold til 
omgivelsene? 
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TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Aktuelt* Uakt-
uelt 

Senterstruktur 
 

Forsterker planforslaget en god senterstruktur?   

Utbyggings- 
rekkefølge 
 

Er det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge i 
opparbeidelse av felles utearealer, gang- og sykkelveger, 
trafikkløsninger o.l.?  

  

Utbyggingsavtale 
 

Er det vurdert behov for utbyggingsavtale? 
 

  

Økonomi 
 

Vil realisering av planen utløse behov for offentlige midler?   

 2. JORDVERN- OG LANDBRUKSFAGLIGE 
 VURDERINGER 

  

Er planforslaget vurdert i forhold til landbruksinteresser, 
når det gjelder: 

  

• langsiktig produksjonspotensial for berørte arealer?   
• arealtap, arrondering og drift for berørte?   
• landbrukseiendommer?   
• konsekvenser og evt. miljømessige ulemper for 

tilgrensende landbruksareal, som kan medføre krav om 
restriksjoner på drift? 

  

• alternative løsninger og arealdisponeringsmåter, ved 
omdisponering av landbruksareal til annet formål? 

  

Landbruk 
 

• avveining mellom hensyn til jordvern i forhold til andre 
samfunnsinteresser? 

  

Virkeområde jord- 
og skogbruksloven 

Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i jord- og 
skogbruksloven fortsatt gjelde? 

  

 3. NATUR OG -MILJØVERNFAGLIGE 
VURDERINGER 

  

Biologisk mangfold 
 

Berører planforslaget områder som er registrert som 
viktige i biologisk mangfold-kartlegging? 

  

Berører planforslaget naturområder som:   
• er vernet eller foreslått vernet, herunder verna vassdrag?   
• er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 

og samfunn?  
  

• er kvartær- eller bergrunnsgeologisk interessante?   

Naturområder 
 

• er definert som inngrepsfrie naturområder?   
Strandsone 
 

Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen? 
 

  

Friluftslivsinteresser 
 

Berører planforslaget: 
• områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet? 
• friluftsområder/friområder? 
• allmenn fri ferdsel/løyper/stier/markaområder? 
• ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, 

bade-, rasteplasser osv)? 

  

Fiskeinteresser 
 

Berører planforslaget: 
• gytemuligheter/oppvekstområder/leveområder/ 

kantsoner? 

  

Viltinteresser 
 

Berører planforslaget: 
• viltområder/vilttrekk, jf. viltkart? 
• leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter? 

  

Vassdragsforvaltning 
 

Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag, 
vannforekomst eller strandnære areal? 

  

Vannforsyning, 
avløpsforhold 

Er det tatt hensyn til kommunale retningslinjer for vann og 
avløp? 

  

Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og 
sikkerhetsmessige krav mht: 

  Forurensning 
 

• luftforurensning fra eksisterende og planlagte kilder?   
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• støy fra eksisterende (også trafikk) og planlagte tiltak?   
• forurensa grunn?   
• drikkevann?   

ENØK Er energifleksible/sparende varmesystemer vurdert?   
 4. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER   

Berører planforslaget:   
• kulturlandskap med høy verdi?   

Kulturlandskap 

• grense mellom by/tettsted og landbruksareal?   
Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold til:   
• automatisk fredede kulturminner?   
• vedtaksfredede kulturminner?   

Kulturminner og miljer 
 

• bevaringsverdige bygninger og miljøer?   
 5.  BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES 

 OG ELDRES INTERESSER 
  

Oppfyller arealene krav til:   
• størrelse, utforming, kvalitet?   

  
  

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet, god 
vegetasjon, bevisst utformet i forhold til terreng og klima, 
trafikksikker, uten forurensning)?   

• variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider?   

• lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers behov   
• helse- og sikkerhetsmessige forhold?    

Leke- og 
oppholdsarealer 
 

Er det foretatt en total vurdering av behovet for ulike typer 
leke- og oppholdsareal i forhold til planens utenforliggende 
boligområder? 

  

Fører gjennomføringen av planen til tap av 
bestående/egnede lekeareal (nære friluftsområder, åpne 
plasser, barnetråkk, ”100-metersskog”)? 

  

Er alternative planløsninger vurdert med tanke på å 
opprettholde bestående lekeareal? 

  

Erstatningsareal 

Er erstatningsareal avsatt dersom bestående lekeareal går 
tapt? Erstatningsarealet skal beskrives. 

  

Områder for 
allmennheten 

Er områder tilgjengelig for allmennheten / framkommelig 
for funksjonshemmede (universell utforming)? 

  

Utomhusplan 
 

Er det utarbeidet en utomhusplan som viser eksisterende 
vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, gangvei, 
stigningsforhold og uteplasser? 

  

 6 VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD/ 
 TRAFIKKSIKKERHET 

  

Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved etablering 
langs høytrafikkert vegnett? 

  

Fører tiltaket til økt transport?   

Trafikkforhold 
 

Er kapasitet for parkering vurdert?   
Tilfredsstiller vegene i planen vegnormal, evt. standard for 
kommunale veger, når det gjelder: 

  

• vegbredder?   
• grøfter?   
• fortau/gang- og sykkelfelt og fotgjengerkryssinger?   
• høydeforhold?   
• areal for snøopplag?   
• tilstrekkelig areal til offentlig vegformål?   
• kryss/avkjøringer – frisiktsoner?   

Trafikkplan/ 
vegutforming 
 

• byggegrenser?   
Avkjørsler og 
kryss 

Er trafikksikkerhet og trafikkavvikling vurdert i forhold til 
etableringer ved kryss? 
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Er det tilrettelagt for kollektivtrafikk?   
Er det tilrettelagt for busslommer, leskur?   

Kollektivtrafikk 
 

Er kollektivløsningen gjort tilgjengelig for bevegelses- og 
funksjonshemmede (universell utforming)? 

  

Er trafikksikkerhet og tilgjengelighet vurdert spesielt mht:   
• skole/barnehage   
• lekeareal/oppholdsareal   
• bussholdeplasser/kollektivtilbud   
• nærbutikk   

Trafikksikkerhet 
 

• boligområder   
 7. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP   

Er det i planområdet fare mht.:   

• ras/skred – stein, jord, leire, snø   
• flom   
• radon/stråling   
• sykdomsepidemi, mennesker (virus, resistente bakterier)?   
• sykdomsepidemi, dyr (munn og klov, resistente 

bakterier)? 
  

• fiskeepidemi (gyro, algevekst)?   
Er planområdet vurdert iht. om det er    
• vindutsatt?   
• nedbørsutsatt (flom, overvann, snø over tid)?   
• tørkeutsatt (husdyr, jordbruk)?   

Naturbasert 
sårbarhet 
 

• utsatt ift. endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, 
plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? 

  

Er det i planområdet fare mht.:   
• industrianlegg - brann/eksplosjon?   
• virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre 

forurensninger kan forekomme? 
  

• lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) 
hvor farlige stoffer lagres? 

  

• elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)?   
• anlegg for deponering og destruksjon av avfall og 

spesialavfall og gamle fyllplasser? 
  

• trafikkulykker (vinterstid, tunneler, fotgjengere)?   
• vann/ledningsbrudd?   
• elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)?   
• fly/helikopterulykke?   
• forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med 

planlagt endret bruk av tidligere industritomter? 
  

Virksomhetsbasert 
sårbarhet 

• transport av farlig gods (spesielle traséer)?   
Medfører planforslaget risiko i forbindelse med:   
• veitrafikk/transportnett?   
• skipstrafikk/kaianlegg?   
• luftfart/flyplasser?   

Infrastruktur 

• jernbane?   
Strategiske 
områder/punkt 

Ligger planområdet i tilknytning til viktige veier, broer, 
knutepunkt? 

  

• Korsegården, Holstadkrysset, Nygårdskrysset, 
Vinterbrokrysset v/Tusenfryd og Vinterbrosenteret, 
RV152? 

  

• Universitet for miljø og biovitenskap?   
• Bunnefjorden, Nesset?   

 

• Jernbanen?   
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• Sykehjem, kirkene?   
• Brannvesen, lensmann, sivilforsvarsbaser?   
• Transformatorer, kraftledninger, vannverk, 

vannledninger? 
  

• Administrasjonsbygg/krisebygg?   
• Tilfluktsrom (skoler, industri, lager)?   

 
 
 
 
 
 


