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KRAV TIL UTFORMING AV SITUASJONSPLANER I 

BYGGESAKER 

Nr. 

 

73-012 

 
 

Situasjonsplaner ved søknad om tiltak og meldinger i Grenland skal utformes i tråd med 73-011: 

”Krav til søknadsmateriale..”, og veiledningen 73-012 som er et minimumskrav. 

 

Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) har i 2002 vedtatt spesifikasjon for situasjonsplan som 

legges til grunn for Grenlandsstandardens kvalitetskrav til utforming. 

 

Noen begrepsavklaringer: 

 

Basiskart: 

Analogt eller digitalt kart hvor naturgitte og menneskeskapte objekter og enkelte utvalgte tema i og 

over grunnen er inntegnet. Danner grunnlag for situasjonskart. 

 

Situasjonskart 

Basiskart hvor offentlige rammebetingelser for byggesaksbehandlingen er inntegnet eller heftet ved 

(plankart, reguleringsbestemmelser, ledningskart m.m.). Brukes som prosjekteringsgrunnlag for 

plassering av tiltak og deling av eiendom. 

 

Situasjonsplan 

Situasjonskart der det planlagte tiltaket er inntegnet. Situasjonsplanen skal være fagmessig utført. 

Denne veiledningen viser hvilke elementer som skal synliggjøres på situasjonsplanen for å vurdere 

den som fagmessig utført. 

 

Situasjonsplanen skal: 

 dokumentere at tiltakets plassering er innenfor rammene som er fastsatt i eller i medhold av 

plan- og bygningsloven 

 synliggjøre avvik dersom det søkes om dispensasjon 

 danne grunnlag for kontroll av foreslått plassering og være underlag for utstikking av 

godkjent plassering i terrenget 

 utgjøre rapporteringsgrunnlag for offentlig kartverk 

 gi relevant informasjon til naboer og gjenboere ved varsling 

 

For å sikre at tegningene er fagmessig utført er det viktig å ta kontakt med fagfolk på forhånd. Vær 

særlig oppmerksom på at dokumentasjonskravet for å få søknaden behandlet stiller krav til at også 

prosjektering av søknadspliktige terrengendringer utføres av fagfolk.  

 

Ved utforming av situasjonsplanen og resten av tegningsmaterialet er det viktig at alle elementer 

som situasjonsplanen i denne veiledningen viser, blir vurdert og påtegnet. 

 

Er bygninger fjernet eller søkes revet, skal det markeres på situasjonsplanen med REVET/SKAL 

RIVES. 

 

Eventuelt forslag om deling av eiendommen må inntegnes med målsatt forslag til nye grenser. 

Ved søknad som omfatter flere boenheter skal det inntegnes forslag til felles utearealer som for 

eksempel lekeplass, oppholdsareal, plassering av søppelkasser/sykkelstativ, private gangveger. 
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