KOSTRA-registrering – 2019014 – Eineåsen ungdomsskole
Spørsmål (referanse til KOSTRA-skjema)
C2a - Når ble planen vedtatt?
C2b - Offentlig eller privat planforslag?
C3 - Når var høringsfristen?
C3a - Innsigelse til planforslaget?
C5 - Omfattet av KU-forskriften?
C5a - etter forskriftens § 2 (vedlegg 1)?
C5b - etter forskriftens § 3 (vedlegg 2)?
D - Hva var saksbehandlingstiden (antall dager fra
komplett dato til endelig planvedtak)?

Svar
07.04.2021
Offentlig
11.01.2021
Nei
Nei

Merknad

297

G1/2 - Hvem fremmet ev. innsigelse og hva var
innsigelsesårsaken(e)? (Oppgi myndigheten(e) i
svarkolonnen til den enkelte årsak.)
G1/2 2a1 - Utbyggingsmønster, herunder
SPR bolig, areal og transport?
G1/2 2a2 - Regional/kommunal planavklaring,
plankvalitet?
G1/2 2a3 - Transport (vei, bane, sjø, luft)?
G1/2 2a4 - Kraftutbygging, ledninger?
G1/2 2a5 - Universell utforming?
G1/2 2a6 - Barn og unges oppvekstforhold?
G1/2 2b1 - Vann og vassdrag, herunder RPR
vernede vassdrag?
G1/2 2b2 - Strandsone, herunder SPR
strandsone?
G1/2 2b3 - Naturmangfold, friluftsliv,
landskap, grønnstruktur?
G1/2 2b4 - Forurensning, støy?
G1/2 2b5 - Kulturminner, kulturmiljø og
landskap?
G1/2 2c1 - Jord- og skogbruk?
G1/2 2c2 - Reindrift?
G1/2 2c3 - Fiskeri?
G1/2 2c4 - Massetak, andre
næringsinteresser?
G1/2 2d1 - Folkehelse?
G1/2 2d2 - Annet?
H1 - Areal for vern av kulturmiljø eller
kulturminner? (Oppgi areal i svarkolonnen, oppgi
om det er tilgang eller avgang i
merknadskolonnen.) Oppgi areal i dekar.

Tilgang eller avgang?

H2 - Areal med særlige landskapshensyn eller
hensynssone med særlige hensyn til landskap?

Tilgang eller avgang?

Tilgang eller avgang?

H3 - Areal for naturvern?
3.2 (skjema 32) - Omdisponert jordbruksareal?
(Oppgi areal i svarkolonnen, oppgi om arealet er
dyrka eller dyrkbar og hvilket formål i
merknadskolonnen.)

0

J2 - Hvor mange timer tok det å rapportere - i alt?

1

J2a - Hvor mange timer tok det å framskaffe
informasjon?
J2b - Hvor mange timer tok det å fylle ut
skjemaet?
J3 - Kommentarer til skjemaet?

0,5
0,5

Dyrka eller dyrkbar? Hvilket
arealformål?

