
Fremgangsmåte for utfylling av skjema for innspill 
 

Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere 

Nedenfor følger informasjon om ulike krav og kravskjema for innspill til kommuneplanens 

arealdel. Skjemaet er inndelt i ulike temaer som det skal redegjøres for. Beskrivelser om de 

ulike temaene vil stort sett kunne baseres på utredninger og kartlegginger som allerede er 

utført, og som er tilgjengelige i nasjonale og lokale databaser. Til skjemaet skal det legges 

ved et kartutsnitt med avgrensning av området, samt hvilke eiendommer (gnr./bnr./adresse) 

det gjelder. 

 

Skjemaet kan også lastes ned på kommunens nettsider, og kartutsnitt over aktuelt område 

kan man finne i kommunens kartløsning. For å hente ut et kartutsnitt gjøres følgende: Velg 

meny øverst i venstre hjørne, klikk deretter på skriv ut, til venstre velger man arkstørrelse og 

målestokk, deretter skriv ut pdf-fil. 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel sendes til: postmottak@ralingen.kommune.no eller 

postadresse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby. Info om kommunens 

kontaktinformasjon finner man her. Innspillet merkes med «innspill til kommuneplanens 

arealdel» og saksnr. 2020/1876. 

 

Innspill kan fylles ut i skjema som er vedlagt planprogrammet eller i eget dokument hvor 

tilsvarende punkter som framgår i skjemaet fylles ut. Det anbefales imidlertid at skjemaet 

nedenfor brukes. Skjemaet vil også være tilgjengelig på kommunens nettside.     

 

Det er også mulighet for å legge til eventuell tilleggsinformasjon, dersom det er ønskelig. 

 

Relevante nettsider for informasjon om ulike temaer: 

Kommunens kartløsning 

Artsdatabanken 

Naturbase 

Miljøstatus  

Kulturminnesøk 

Gardskart 

Kilden NIBIO 

Skredatlas 

NGU – Geologiske kart  

Vegkart 

 

*Det gjøres oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende. Kommunens kartløsning 

redegjør for enkelte temaer, men ikke alle. Det er derfor hensiktsmessig å sjekke de andre 

relevante nettsidene, da disse kan inneholde noe mer informasjon og beskrivelser. 

 

 

 

 

 

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
https://www.ralingen.kommune.no/kontakt-oss.5157962-290163.html
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D
https://kart.naturbase.no/
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
https://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13,25,325
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3


 

Kommunale planer: 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplaner 

Temaplaner 

 

Se vedlegg 2 i planprogrammet for en oversikt over kommunens arealstrategier eller side 9 i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Andre relevante dokumenter: 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

 

Se vedlegg 2 i planprogrammet for en kort oppsummering av viktige føringer i regional plan 

for areal og transport. 

 

 

https://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.325834.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2014-2025.5793415-325835.html
https://www.ralingen.kommune.no/kommunedelplaner.302777.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/temaplaner.302778.no.html
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf

