
 SJEKKLISTE 
TEGNINGER OG BESKRIVELSE 
 

IKKE 
RELEVANT 

JA 

1 Kartgrunnlag for nytt anlegg skal være i målestokk 1:200 eller større.   

2 Alle tegninger skal være merket med tittelfelt, dato, revisjonsnummer, målestokk, 
linjal og nordpil. 

  

3 Tegninger skal inneholde nye og eksisterende koter og høyder, vise fallforhold, 
materialbruk, alle ledningstraseer, sluker, møblering, gjerder og vegetasjonsbruk, 
og vise hvordan planen knytter seg til tilgrensende arealer. 

  

4 Kartgrunnlag skal henvise til reguleringsplan og gatenavn   

5 Regulerte frisiktsoner og andre regulerte formål som det skal tas hensyn til, skal 
vise i planen. 

  

6 Vegetasjon eller andre eksisterende elementer som skal bevares, skal måles inn og 
fremkomme i plan. Nødvendige sikringstiltak skal vise i planen.  

  

7 Tegninger skal vise prinsipp for overvannshåndtering med flomveier, eventuelle 
fordrøyningsbasseng, kumplasseringer, drenering, sluk og oppkobling mot 
overordnet ledningsanlegg. 

  

8 Normalprofiler for alle typer dekker skal vises i tekniske planer    

9 Dokumentasjon på registrering av svartelista arter og plan for håndtering av disse 
før igangsetting. Registrering skal omfatte 5 meter utenfor tomten som planlegges. 

  

10 Nødvendige snitt og detaljer. Alle snittlinjer skal merkes og vises i snitt og plan.   

11 Planteavstand, plantemønster og kvalitet på planter skal oppgis på plan.   

12 Plantegjerder skal vise i tegning.   

13 For alt utstyr skal produktnavn, produsent og varenummer oppgis. For lekeapparat 
skal i tillegg sikkerhetssone vises på tegning. Produktark for alt 
lekeutstyr/møblering skal legges ved søknad 

  

14 Tiltaksplan for bevaring/skjøtsel av eksisterende trær eller andre natur-
/kulturelementer. 

  

15 For anlegg som skal ha lys stilles det krav til belysningsplan.   

16 Alle anlegg skal beskrives i henhold til NS 3420. Anbudsbeskrivelse eller annen 
beskrivelse for anlegget skal følge planen. 

  

17 Skjøtselsprogram for kommunale anlegg for vedlikeholdsperioden skal beskrives 
etter NS 3420 (del Z). 

  

18 Det skal leveres oversiktskart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kartet skal vise 
eksisterende anlegg med veier, trær, ledninger, kabler og luftstrekk, og nytt anlegg 
med veier, ledninger, trær og hvilke arealer som skal overtas av kommunen. 

  

19 Det skal leveres avviksliste.   

20 Det skal innleveres et sett planer i riktig målestokk på papir og i pdf.   

 


