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Kommunene i Buskerud
   

Rutiner for samordning av statlige innsigelser til kommunale 
arealplaner

Forsøk med samordning av statlige innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud er valgt ut til å delta i forsøket om samordning av statlige 
innsigelser til kommunale planer. Forsøket starter opp nå i april og skal vare ut 2016.   

Samordningen gjelder for alle regionale statsetater, men Avinor har meldt tilbake at deres 
saksområde ikke blir berørt i Buskerud.

Innsigelsesmyndigheten til Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune og berørte 
nabokommuner omfattes ikke av samordningen i henhold til departementets rammer for 
forsøket.   

Rutinene for samordning av statlige innsigelser til kommunale planer vil i første rekke 
omfatte alle kommuneplaner og kommunedelplaner. Samordning av reguleringsplaner vil bli 
tatt opp til ny vurdering i september 2015.   

Formål med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre 
samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål å styrke kvaliteten på 
og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene.

Tidlig dialog og medvirkning er avgjørende for å få til dette, og bruk av Regionalt planforum vil 
inngå som en viktig del av Fylkesmannen forsøksordning.  

Regionalt planforum - arena for god dialog og tidlig involvering
Regionalt planforums rolle er å klarlegge og samordne nasjonale, regionale og kommunale 
interesser i arbeidet med kommunale planer. Alle berørte myndigheter deltar i regionalt 
planforum. Plansaker skal belyses fra forskjellige synsvinkler, ulike interesser skal avveies,
og det skal søkes gode løsninger på interessekonflikter som måtte finnes. Dette skal bidra til 
tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av motstridende interesser 
og redusert konfliktnivå. Fylkeskommunen leder regionalt planforum.

Planforums funksjon er i tråd med Regjeringens arbeid med å forenkle planprosessene og øke 
forutsigbarheten for alle involverte parter. Regionalt planforum kan bidra til mer samstemt 
praksis i plansaker i fylket.
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Fylkeskommunen og Fylkesmannen har som mål at regionalt planforum skal være en viktig 
møteplass og brukes aktivt som et ledd i forsøket med samordning av statlige innsigelser. For 
at forumet skal fungere godt, er det viktig at kommunene bruker regionalt planforum, og 
gjerne flere ganger i løpet av planprosessen; både i oppstartsfasen, i planutredningsfasen og 
senest i forkant av vedtak om høring og offentlig ettersyn av planforslaget.
Ved slik bruk kan partene oppnå at:

 forventninger avklares og avstemmes
 problemstillinger avgrenses og defineres
 problemstillinger løses
 kommunene får gode råd og innspill til den videre planprosess
 færre kontroversielle tiltak legges fram til høring
 totalt sett mindre tidsbruk i planprosessen

Kommunene oppfordres til å legge diskusjon i regionalt planforum inn som en aktivitet i 
fremdriftsplanen i planprogrammet og i flere faser av planarbeidet. Fylkeskommunen og 
Fylkesmannen vil påse at møtene gjennomføres.  

Fylkeskommunen bistår gjerne kommunen med forberedelsene til diskusjon i regionalt 
planforum.  Settes det av nok tid til selve forberedelsene til møtet, vil deltagerne kunne 
forberede gode råd og innspill. Utkast til plandokumentene er viktige grunnlagsdokumenter til 
planforumsmøtet. Kommunene bes om å sende over dokumenter 2 uker før planforumsmøtet.

Spørsmål om regionalt planforum kan rettes til Buskerud fylkeskommune ved Hilde Reine, 
teamleder plan og ressurs eller Terje Øverland Lønseth, planrådgiver.

Mer utfyllende beskrivelse av rutinene for samordning 

Melding om oppstart og høring av planprogram
 Konsulent/kommunen sender varsel om planoppstart som tidligere, til alle aktuelle

             høringsinstanser. Det er en fordel om oppstartsbrevet inneholder en adresseliste, slik 
             at Fylkesmannen kan se om det er andre etater som burde vært varslet.

 Statsetater som har behov for utsatt frist avklarer dette direkte med konsulent eller
      kommunen.
 For at Fylkesmannen skal kunne bidra til at kommunen får en effektiv dialog med en

samlet stat, ber vi om å få kopi av alle uttalelser statsetatene sender til melding om 
oppstart. Fylkesmannen har fullelektronisk arkiv, og mottar gjerne uttalelser 
elektronisk til fmbupost@fylkesmannen.no.

Høringsperioden
 Kommunen skal som tidligere sende høringsbrev med vedlegg til alle aktuelle

             sektormyndigheter.
 Fylkesmannen i Buskerud legger opp til å sende samordnet brev i alle saker som 

gjelder kommuneplaner og kommunedelplaner. Det gjelder både der det fremmes 
innsigelser og der det gis faglige råd. 

 Det er et mål at høringsfristen på 6 uker skal overholdes. Dersom statsetater får 
innvilget utsatt frist, må denne fristutsettelsen også gjelde for Fylkesmannen, og vi 
ber om å bli informert om dette, gjerne på e-post.

 De statlige etatene sender sine høringsuttalelser eventuelt med innsigelser til 
Fylkesmannen senest 2 uker (14 dager) før høringsfristen går ut. 
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 Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene i samråd med høringsinstansene som har
             varslet innsigelse, og avgir en samlet uttalelse til kommunen. 

 Fylkesmannen tar stilling til hvilke innsigelse som skal fremmes. Fylkesmannen kan 
avskjære en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Dersom 
Fylkesmannen vurderer å avskjære en innsigelse, vil vi kalle inn til møte med aktuell 
statsetat så fort som mulig for å drøfte saken nærmere.

 Statsetatenes egne uttalelser vil alltid i sin helhet følge Fylkesmannens samordnede   
uttalelse, da de vil kunne inneholde viktige opplysninger og faglige råd som 
kommunen må være oppmerksom på.

 Dersom Fylkesmannen avskjærer en innsigelse, vil departementet ha adgang til å 
innkalle arealplan etter plan- og bygningsloven §§ 11-16 tredje ledd og 12-13 tredje 
ledd. Dersom en innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så viktig at planen 
bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle fagdepartement, 
som ev. tar saken opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Videre involvering etter at ev. innsigelse er fremmet
 Kommunen tar på vanlig måte stilling til alle uttalelsene.
 Dersom det er fremmet innsigelser fra en statsetat som kommunen er uenig i, eller 

ikke ønsker å ta til følge, anbefales først direkte kontakt mellom kommunen og
aktuelle statsetat, før det ev. bes om mekling.

 Statsetatene informerer Fylkesmannen dersom innsigelse trekkes, med begrunnelse 
for dette. Fylkesmannen vil så være formell avsender av brev til kommunen der 

             innsigelsen trekkes.

Mekling
 Meklingsinstituttet opprettholdes som før. Fylkesmannen vil mekle mellom 

kommunen og aktuelle statsetat som har ansvaret for å forhandle og evt. trekke 
innsigelsen.

 Rutiner for oversendelse til departementet med Fylkesmannens tilrådning følger av 
rundskriv T-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven

Endringer og evalueringer
Etter å ha prøvd ut denne rutinen over en tid, vil vi vurdere behovet for endringer sammen 
med de regionale etatene og kommunene.     

Med hilsen

Runar Schau Carlsen                                                             Linda Verde 
Ass. fylkesmann                                                                   Fung. fylkesrådmann   
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