PLANKRAV

GENERELT:
Plandata skal være i sosi-versjon 4.5
Koordinatsystem 23: UTM sone 33 på EUREF 89
Det skal være samsvar mellom tilsendt plankart (pdf) og plandata (sosi-fil)
Eierform skal oppgis som egenskap på formålsflatene. "Offentlig" og "Felles" eierform skal også
fremgå i feltnavn.

Det vises til for øvrig til plankartsiden med mye info om fremstilling av planer
https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/ny-plankartside/kart--og-planforskriften/id570324/

PLANAVGRENSING:
Planavgrensning skal tilpasses gjeldende planer slik at det blir sammenheng mellom ny og
tilgrensende planer. Gjeldende plandata (sosi-fil) oversendes ved henvendelse til saksbehandler eller
undertegnende.

LINJER.
Der det er ment å følge eiendomsgrenser, må disse følges 100 %!
Plangrense i ny plan skal følge formålsgrenser 100 %.

Senterlinjer skal være konstruert med korrekte buer, se Produktspesifikasjon del 1 (1.7.1).
Juridiske linjer (regulert vegkant, byggegrenser osv) og formåls/plangrenser som skal følge
senterlinjen skal være paralleller til senterlinjen. Dvs med korrekte buer. Oppgitt kurveradius
på plankartet (pdf) må stemme med kurveradius i plandata (sosi-fil).

FORMÅL:
Sjekk rett bruk av Annen veggrunn - grøntareal (SVG). Dette er areal som skal ha funksjon
som grøntareal. Grøfter, skjæringer og støttemurer og restarealer langs veg skal vises med
annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT).

HENSYNSSONER
Husk hensynssonenavn skal være på formen H + kode for sone (f. eks H370). Løpenummer
nødvendig bare der det er flere hensynssoner med samme kode og der det er behov for å skille
områdene med f. eks forskjellige bestemmelser (f. eks H370_1, H370_2).

BESTEMMELSESOMRÅDER
Husk bestemmelsesområdenavn skal være på formen # + nummer (fortløpende
nummerering).

TEKST I PLAN
Vi foretrekker at nye bokstavkoder for feltnavn benyttes. Dvs Bygg og anleggsformål skal
alle begynne med B, samferdselsformål skal begynne på S, Grønnstruktur skal begynne med
G og LNFR-områder skal begynne med L. Oversikt koder finnes nederst på "plankartsiden".
Tekst i plan (feltnavn, utnyttelse mm) skal være oppgitt som egenskap på flater (formålsflater,
hensynssoner mm). Tekst dannes med bakgrunn i egenskap på flater og flatepunkt må være
plassert slik at teksten blir godt synlig på plankartet. Tekst som kurveradius, veibredde mm
skal inngå som "tekst" i plandata (sosi-fil).

