
Lier kommune
 

PLANFRAMSTILLING OG PLANBESKRIVELSE 
 

 

HENSIKT 

Lier kommune ønsker at reguleringsplaner utføres og fremstilles på en ensartet måte, 

med et oversiktlig, faglig innhold. Malen omfatter utarbeidelse av plan, beskrivelse og 

presentasjon. For veiledning anbefales også Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementets hjemmeside for planlegging: http://www.planlegging.no/ 

 

 

PLANFRAMSTILLING 

Plankart, Illustrasjonsplan/materiale, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, 

mobilitetsplan, plan for overvannshåndtering og matjordplan leveres i digitalt format. 

Kommunens maler og veiledere for utarbeidelse av planmaterialet finner dere her: 

https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-

eiendom/arealplanlegging/arealplaner/kommunens-planpakke/ 

 

1. Plankart  

- pdf  

- SOSI 4-format – nyeste versjon 

2. Tegnforklaring/tittelfelt i digitalt format A4. Bruk kommunens mal 

- Word eller excel  

3. Reguleringsbestemmelser. Bruk kommunens mal 

- pdf + word 

4. Planbeskrivelse. Bruk kommunens mal 

- Pdf + word 

5. Gode illustrasjoner, gjerne 3-dimensjonale 

- Pdf 

6. Mobilitetsplan. Bruk kommunens veileder 

- Pdf +word 

7. Plan for overvannshåndtering 

- Pdf + word 

8. Matjordplan (for planer der dyrka mark berøres). Bruk kommunens veileder 

- Pdf + word 

 

 

 

PLANBESKRIVELSE 

Plan- og bygningslovens § 4-2: Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 

beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer 

og retningslinjer som gjelder for området. 

 

 

MOBILITETSPLAN 

Kommuneplanens bestemmelse § 7-4 Krav om mobilitetsplan (PBL § 11-9 nr. 8):  

 

Det skal utarbeides mobilitetsplan for alle reguleringsplaner og nødvendige tiltak skal 

sikres gjennomført i reguleringsplan. 

 

Retningslinjer:  

http://www.planlegging.no/
https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/arealplanlegging/arealplaner/kommunens-planpakke/
https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/arealplanlegging/arealplaner/kommunens-planpakke/


- Vekst i persontransport skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. 

Mobilitetsplanen skal bl.a. redegjøre for: - Hvordan infrastruktur, bygninger og 

uteområder tilrettelegges for å begrense transportbehovet, fremme 

miljøvennlig transport og sikre trygg og hensiktsmessig varelevering, 

parkering og tilkomst for alle trafikantgrupper.  

 

- Eksisterende situasjon i forhold til kollektivtilbud og tilbud til gående og 

syklende skal vurderes og omtales, og det skal foreslås tiltak der dette er  

relevant.  

 

 

 

PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING 

Kommuneplanens bestemmelse § 7-5 Krav til lokal overvannshåndtering: 

 

Ved all reguleringsplanlegging skal det utarbeides plan for overvannshåndtering.  

Håndtering av overvann skal løses lokalt. Temaplan overvann - Lier kommune, legges til 

grunn for vurdering i plan- og byggesaker. 

 

Temaplan overvann – Lier kommune finner dere her: 

https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/planer-

og-rapporter/ 

 

 

MATJORDPLAN 

Kommuneplanens bestemmelser § 11-9 Krav til matjordplan: 

 

I følgende områder skal det stilles krav om matjordplan ved utarbeidelse av 

reguleringsplan:  

- 1. Kjenner øst  

- 13. Egge gård  

- 18. Kjellstadkrysset øst  

- 30. Øgården  

- 37. Skogli  

- 46 Haugerudbråtan  

- 58. Skjæret  

- 76. Nøsteveien 107  

- 78. Vårbakken  

 

Matjordplanen skal blant annet inneholde opplysninger om mengde matjord, hvordan den 

tas av, eventuell mellomlagring og hvordan den skal disponeres. Det må også foreligge 

bekreftelse fra Mattilsynet i forhold til om jorda er befengt med floghavre eller andre 

farlige ugras eller planteskadegjørere.  

 

Matjordplanen skal godkjennes av landbruksmyndighetene før det gis 

igangsettingstillatelse.  

 

Reguleringsplanen skal også inneholde krav til at matjorda tas av på en skånsom måte 

og forflyttes til andre dyrka eller dyrkbare arealer slik at den fortsatt utnyttes til 

matproduksjon. 

https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/planer-og-rapporter/
https://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/planer-og-rapporter/

