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Sjekkliste for planlegging; ROS-analyse, Helse, miljø og samfunnssikkerhet

Denne sjekklisten er en korrigert utgave og skal sikre at forhold knyttet til helse, miljø og
samfunnssikkerhet er vurdert i planen. Ved avkryssing "Ja" skal det gå fram av planen
hvordan temaet er vurdert. Konferer også referat fra eventuell forhåndskonferanse.
Planforslaget skal presenteres på oppdatert kartgrunnlag.

• Kommuneplan/ kommunedelplan
• Re ulerin s Ian omrade lan/detal' lan
• B esak
• Utsli ssøknad
• B elanle spros ekt
• Annet

X (endring av detaljplan)

TEMA

Naturgrunnlag

Lokaliserings-
faktorer

Fortetting

Grøntstruktur

PROBLEMSTILLING

1. PLANFAGLIGE VURDERINGER
Er lanen vurdert i forhold til:
- Grunnforhold

- Solforhold
- Vegetasjon

- To o rafi/helnin s rad
- Geologiske ressurser

- Lokalklima
-Annet
Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som
f.eks. avstand til:
- Skole?
- Servicetilbud?
- Kollektivtransport?

- Annet?
Er planforslaget et ledd i kommunens
strategi for fortetting/ gjenbruk/
transformasjon?

Akt. (jal Risikol Komm./
nei Konsekv. tiltak

J

N
J

N
N

N
N

N
J

Er det tilstrebet sammenheng i
grøntstrukturen?

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for
allmenheten?

Landskap Er planforslagets virkning i landskapet J
dokumentert ved for eksempel
fotomontasje, modell,

ers ektivte nin ?

p2255 R4. Ceo  \ b.»-

J

J

Omtalt i
planbe-
skrivelse

Omtalt i
planbe-
skrivelse

Omtalt i
planbe-
skrivelse

Ikke relevant
for plan-
endrin en

N
N
J Plasser-ing

av buss-
holde-

lasser

Sees i
sammen-
heng med
regulerings-
plan for
Cam us As
Påvirkes i
liten grad av
endrin -en
Påvirkes i
liten grad av
endrin en
Profiltegn-
inger,
beplant-
ningsplan,
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planbe-
skrivelsen

Estetikk

Senterstruktur

TEMA

Utbyggings-
rekkefølge

Utbyggings-
avtale
Økonomi

Landbruk

Virkeområde
jord- og
sko bruksloven

Biologisk
mangfold

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

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder
vurdert i forhold til om ivelsene?
Forsterker planforslaget en god
senterstruktur?

PROBLEMSTILLING

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

2. JORDVERN OG
LANDBRUKSFAGLIGE
VURDERINGER
Er planforslaget vurdert ut fra
landbruksinteresser nar det 'elder:
Langsiktig produksjonspotensial for
berørte arealer?
Arealtap, arrondering og drift for
berørte landbruks- eiendommer?

J

N

N

Akt. (jal Risikol
nei Konsekv.
J

Er det vurdert behov for N
utb in savtale?
Vil realisering av planen utløse behov J
for offentlige midler?

Beplant-
ningsplan.
Lite
fernvirknin
Ikke relevant

Ikke relevant

Komm/ tiltak

Regulerings-
endringen
fremmes for
å oppfylle
opprinnelig
regulerings-
plans krav
om
rekkefølge i
utb in en

Omtalt i
plan-
beskriv-
elsen

J

J

Landbruks-
interesser er
omtalt i
planbeskriv-
elsen.

Konsekvenser og evt. miljømessige J
ulemper for tilgrensende
landbruksareal som kan medføre
driftsrestriks oner?
Alternative løsninger og
arealdisponeringsmåter ved
omdisponering fra landbruksarealer til
andre samfunns formål?
Avveining mellom hensyn til jordvern
o andre samfunnsinteresser?
Skal delings- og
omdisponeringsbestemmelsene i
ordbruksloven fortsatt 'elde?
3. NATUR-OG
MILJØVERNFAGLIGE
VURDERINGER

J

J

N Ikke relevant

Berører planforslaget områder som er J Omtalt i
re istrert som vikti e i forbindelse med plan-
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-kartle in av biolo isk man fold? beskrivelsen

Naturområder Berører planforslaget naturområder
som:
Er vernet eller foreslått vernet J
herunder vernete vassdra ?
Er voksesteder/leveområder for
sjeldne/sårbare/truede arter og
samfunn?
Er kvartær- eller bergrunnsgeologisk
interessante?
Er definert som inngrepsfrie
naturområder?

Friluftslivs- Berorer planforslaget: N
interesser - Områder av nasjonal/regional/lokal

verdi for friluftslivet?
- Friluftsomrader/friomrader?
- Allmenn fri ferdsel/løyper/stier/marka-
områder?
- Ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann
og vassdrag (fiske-, bade- og
raste lasser med mer.)

Fiskeinteresser  Berører planforslaget: N
- Gytemuligheter, oppvekstområder,
leveområder, kantsoner?

Viltinteresser Berører planforslaget: N
Viltomrader/vilttrekk fr. viltkart?

Vassdrags-
forvaltning

Vannforsyning
og avlops-
forhold
Forurensning

ENØK

Kulturlandskap

Kulturminner
o k.miloer

Leveområder for
s'eldne/sarbare/truede arter?
Fører planforslaget til konsekvenser
for vassdrag, vannforekomst eller
strandnære arealer?
Er det tatt hensyn til kommunale
retningslinjer for vann og avløp?

Er det foretatt en vurdering/
dokumentasjon av helse- og
sikkerhetskrav med hensyn til:
- Luftforurensning fra eksisterende og
planlagte kilder?
- Stoy, herunder trafikkstøy, fra
eksisterende og planlagte kilder?
- Forurenset grunn?
- Forurenset drikkevann?
Er energifleksible/sparende
varmesystemer vurdert?

4. KULTURLANDSKAP OG
KUL TU RMI NN ER
Berører lanforsla et:
Kulturlandska med hø verdi?
Grense mellom by/tettsted og
landbruksareal?

Er det foretatt vurderinger
/dokumentas'on av:

Omtalt i
plan-
beskrivelsen

N Ikke relevant
for endring-
en

Ikke relevant
for endring-
en

Ikke relevant
for endring-
en

J
J

Omtalt i
plan-
beskriv-
elsen
Omtalt i
plan-
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Automatisk fredete kulturminner? J
Vedtaksfredete kulturminner? J
Bevaringsverdige bygninger og J
b nin smil oer?
5. BARN OG UNGES,
FUNKSJONSHEMMEDES OG
ELDRES INTERESSER
0 f lier arealene krav til:Leke- og

uteoppholds-
arealer

Erstatnings-
areal

Områderfor
allmenheten

Utom husplan

Trafikkforhold

Trafikkplan og
veiutforming

beskriv-
elsen

Størrelse, utformin , kvalitet?
Egnethet for lek og opphold (solfylt,
vindavskjermet, god vegetasjon,
bevisst utformet med hensyn til terreng
og klima, trafikksikkerhet og
forurensnin ?
Variasjon med hensyn til ulik type lek
til ulike årstider?
Lett tilgjengelig og tilpasset ulike
bruker ru pers behov?
Helse- o sikkerhetsmessi e forhold?
Er det foretatt en total vurdering av
behovet for ulike typer leke- og
oppholdsareal for planens tilgrensende
boli områder?
Leder gjennomføringen av planen til N
tap av bestående/egnet lekeareal
(nære friluftsområder, åpne plasser,
barnetråkk, "100- metersko " ?
Er alternative planløsninger vurdert
med tanke på å opprettholde
bestående lekeareal?
Er erstatningsareal avsatt dersom
eksisterende lekeareal går tapt?
Erstatnin sarealet skal beskrives.
Er områder tilgjengelige for d
allmenheten, framkommelig for
funksjonshemmede, (universell
utforming)
Er det utarbeidet en utomhusplan som J
viser eksisterende vegetasjon,
nyplanting, veier, parkering, gangvei,
stigningsforhold og uteplasser?

6. VEI, VEITEKNISKE FORHOLD OG
TRAFIKKSIKKERHET
Er det foretatt vurderinger av
trafikkforhold ved etablering langs
hø trafikkert veinett
Fører tiltaket til økt transport?
Er arkerin ska asitet vurdert?
Tilfredsstiller veiene i planen
veinormalen, eventuelt standard for
kommunale veier nar det 'elder:
- Veibredder?
- Grofter?

Ikke relevant
for endring-
en

Ikke relevant
for endring-
en

Ikke relevant
for endring-
en

Nyvei
planlegges
for forbedret
fremkomme-
li het
Beplant-
ningsplan,
belysnings-
plan, profil-
tegninger

N Ikke relevant
for endring-
en

N
J
J

J
J

Se plan-
beskriv-
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- Fortaul gang- og sykkelfelt g J elsen
kr ssin for fot en ere?
- Ho deforhold? J
- Areal for snøo la ? J
- Tilstrekkelig areal til offentlig J
veiformål?

Avkjørsler og
kryss

Kollektivtrafikk

Trafikksikkerhet

Naturbasert
sårbarhet

- Kr ss, avkorin ero frisiktsoner?
-B e renser?
Er trafikksikkerhet og trafikkavvikling
vurdert i forbindelse med etableringer
ved kryss?

Er det tilrettelagt for kollektivtrafikk?
Se under
Er det tilrettelagt for busslommer og
leskur eller Ii nende?
Er kollektivløsning gjort tilgjengelig for
(bevegelses-) og funksjonshemmede
(universell utformin )?
Er trafikksikkerhet og tilgjengelighet
vurdert i forbindelse med:
- Skolel barnehage?

- Lekeareal/ oppholdsareal?

- Bussholdeplasser/kollektivtilbud?

J
J
J

J

J

J

Se ROS-
analyse og
planbeskriv-
else
Se plan-
beskrivelse

J

N

J

- Nerbutikk?
- Boligomader?

7. SAMFUNNSSIKKERHET OG
BEREDSKAP
Er det i planområdet fare med hensyn
til:
- Ras/ skred - stein, 'ord, leire, sno? N
- Flom? N
- Stralin / Radon? N
- Sykdomsepidemi, mennesker (virus, N
resistente bakterier ?
- Sykdomsepidemi, dyr (munn- og N
klovs ke, resistente bakterier
- Fiskee idemi ro, al evekst ? N
Er planområdet vurdert ut i fra om det
er:
- Vindutsatt? N
- Nedborsutsatt (flom, overvann, snø)?  N
- Torkeutsatt husd r, landbruk ? N
- Utsatt for endret lokalklima (etter for  N
eksempel fjerning av
vegetasjonssoner eller plassering av
bygninger som fører til ugunstig
vindforhold

N
N

Se ROS-
analyse og
plan-
beskrivelse
Ikke relevant
for endring-
en
Se ROS-
analyse og
planbeskriv-
else
Ikke relevant
for endring-
en

Ikke relevant
for endring-
en
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Virksdomhets-  Er det i planområdet fare med hensyn
basert til:
srbarhet - Industrianle - brannleks ls'on? N

- Virksomheter hvor kjemikalieutslipp N
og andre forurensinger kan
forekomme?
- Lagringsplasser (industrianlegg,
havner, bensinstasjoner) hvor farlige
stoffer la res?
- Elektromagnetisk felt fra
kraftlednin er helsefare ?
- Anlegg for deponering og destruering
av avfall og spesialavfall og gamle
f llplasser?
- Trafikkulykker (vinterstid, tunneler,
fotg'en ere ?
- Vann, lednin sbrudd?
- Elektrisitet, ledningsbrudd?

- Fly/helikopterulykke?

I nfrastru ktu r

Strategiske
omrader/punkt

- Forurenset grunn og sjøsedimenter i
forbindelse med planlagte endret bruk
av tidli ere industritomter
- transport av farlig gods (spesielle
traseer ?
Medfører planforslaget risiko i
forbindelse med:
- Veitrafikk/ transportnett?

Ikke relevant
for endring-
en

N

N

N

J Se ROS-
analyse

J Ledninger

J påvises før
bygging/

ravin

N Ikke relevant
for endring-
en

N Ikke relevant
for endring-
en

N

J Risiko
reduseres.
Se ROS-
anal se

N
N
N

- Ski strafikk/ kaianle ?
- Luftfart/fl lasser?
- Jernbane?
Ligger planområdet i tilknytning til
vikti e veier, broer, knute unkt som:
- Korsegarden, Holstadkrysset, J
Nygårdskrysset, Vinterbrokrysset ml
Tusenfryd og Vinterbrosenteret, riksvei
152?
- Universitetet for miljø- og J
biovitenskap?
- Bunnef orden, Nesset? N
- Jernbanen? N
-S kehem, kirkene? N
- Brannvesen, lensmann, N
sivilforsvarsbaser?
- Transformatorer, kraftledninger, N
vannverk, vannlednin er?
- Administras'onsb /kriseb 2 N
- Tilfluktsrom (skoler, industri, la er)?  N


