
 

          
  



 Forord 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 
 
Besøksadresse: 
Grønland 32 
Drammen 
 
Postadresse: 
Postboks 1604 
3007 Drammen 
 
Telefon: 32 26 66 00 
 

E-post: fmbupost@fylkesmannen.no 
 

www.fylkesmannen.no/Buskerud 

2. utgave 

Formålet med denne Veilederen er å bedre samarbeidet mellom 

kommunene og statlige etater i plansaker der nasjonale og vesentlig 

regionale interesser blir berørt. Veilederen inngår som en del av 

samordningsforsøket i Buskerud. Forsøket i Buskerud omfatter i 2017 

kommune- og kommunedelplaner, områderegulerings- 

detaljreguleringsplaner.  

Innsigelser medfører at planprosesser drar ut i tid og medfører økt 

ressursbruk både for private utbyggere og for det offentlige. Innsigelser 

medfører også en inngripen i det lokale selvstyret i kommunene. Vi er 

sikre på at mange innsigelser kan unngås dersom innsigelsesmyndig-

hetene, her de statlige etater, klargjør sine interesser bedre ovenfor 

kommunene, og at det legges til rette for en god dialog tidlig i 

planprosesser.  

Vi håper at denne veilederen kan bidra til å klargjøre hvilke interesser 

som vil kunne medføre innsigelser slik at kommunen tidlig i 

planprosessen kan avklare om saken vil bli konfliktfylt.  

De statlige etater står bak de verktøyene og rutinene i Veilederen som 

er tenkt utprøvd i forsøksperioden – 2015-16 med videreføring i 2017. 

Fylkeskommunen, Riksantikvaren og berørte kommuner er ikke en del 

av dette forsøket utover at fylkeskommunen har en viktig rolle knyttet 

til forsøket som sekretariat for regionalt planforum. 

Fylkesmannen i Buskerud ble i 2015 valgt ut til å gjennomføre forsøket 

om samordning av innsigelser fra statlige etater til kommunale planer. 

Regjeringens formål med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet 

behandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og 

statlige etater. Det er også et mål at forsøket vil bidra til å styrke 

kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene og 

at færre saker sendes til departementet for avgjørelse. Fylkesmannen i 

Buskerud har spesielt fokus på samarbeidsrutiner mellom partene i 

planprosessene og å bidra til å styrke kommunens rolle som 

planmyndighet. 

Forsøket innebærer at Fylkesmannen har fått et samordningsansvar for 

de innsigelser som fremmes av andre statlige etater. Fylkesmannen er 

gitt kompetanse til å avskjære innsigelser fra andre statlige etater. 

Fylkesmannen samordner også planfaglige råd for å klarlegge hvilken 

kommunikasjonsformer som er mest effektive i planprosesser. 

Vi takker Fylkesmannen i Nordland for velvillig å ha stilt manus til 

rådighet til bruk i Buskerud.  
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1. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR SOM 

PLANMYNDIGHET 

Kommunen har som planmyndighet et helhetsansvar i arealplanleggingen, og skal både ivareta 
lokale, nasjonale og vesentlig regionale interesser og hensyn. Planleggingen skal etter 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§ 1-1) være et sektorovergripende og felles redskap for 
offentlige myndigheter og organ.  

Hovedformålet med planlegging etter loven er å fremme helhet ved å se sektorer, interesser og 
oppgaver i sammenheng. Gjennom samordning og samarbeid skal de ulike interessene og hensynene 
som skal avveies i planleggingen ses i sammenheng. Deretter skal planene være et felles grunnlag for 
gjennomføring og være forpliktende for alle medvirkende regionale planmyndigheter, privat 
virksomhet og kommunen (§ 3-1 i plan- og bygningsloven om oppgaver og hensyn i planlegging etter 
loven).  

Statlige etater og fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven både rett og plikt til å gi 
kommunen råd i planarbeid når deres saksfelt blir berørt (§ 3-2 i plan- og bygningsloven).  

 

 

 

Arealplanlegging er politikk og politikkutforming. Kommunestyret har ledelsen av den kommunale 
planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Det er helt 
legitimt at et kommunestyre ønsker å utfordre nasjonale eller regionale interesser dersom 
kommunestyret mener viktige interesser står på spill for kommunen. Det er da viktig at 
kommunestyret er kjent med planens konsekvenser og har tatt stilling til disse, og at planarbeidet 
kommer inn i et spor der denne type konflikter lar seg løse på en effektiv måte.  

Mange reguleringsplaner utarbeides av private og legges frem for kommunal behandling. Private 
reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige (§ 12-3 i plan og bygningsloven).   

Det er spesielt viktig at kommunen her tar sin rolle som planmyndighet. Rollen som samfunnsutvikler 
er kommunens. Alle detaljreguleringsplaner blir kommunale planer. Detaljreguleringsplanene gir de 
fysiske rammene for byggeplanene for by- og tettstedsutviklingen m.m. Vurdering av de private 
planforslagene er kommunens som planmyndighet. 

Detaljplanene utfordrer ofte kommunens øvrige ansvarsområder på økonomi- og driftssiden. 

Kommunale 
interesser

Vesentlige 
regionale 
interesser

Nasjonale 
interesser

Figur 1. Kommunen har som 

arealplanmyndighet ansvar for at både 
kommunale, nasjonale og vesentlig 
regionale interesser blir ivaretatt. Statlige 
fagetater og fylkeskommunen skal støtte 
kommunene i dette arbeidet 



Fylkesmannen i Buskerud Samarbeid om effektive avklaringer i arealplanleggingen 5 

Planstrategi- og kommuneplanarbeidet er viktige verktøy for å sikre at kommunens rolle som 
planmyndighet og samfunnsutvikler kan utøves på en trygg og forutsigbar måte. Et oppdatert 
planverk er kommunens sikreste grunnlag for å utøve sin myndighetsrolle. Det viktige planarbeidet er 
det nødvendige planarbeidet. Med en grundig og oversiktlig strategiplanlegging kan arbeidet med de 
tidkrevende arealrevisjoner reduseres til kun den nødvendige oppdatering / rullering av uavklarte og 
nye forhold. Og kommunen blir en effektiv og målrettet samfunnsutvikler.  

 

2. HVEM HAR ANSVAR FOR ULIKE INTERESSER I 

BUSKERUD 

Med nasjonale og vesentlig regionale interesser i arealplanleggingen menes de mål og interesser 
statlige etater og fylkeskommunen er tildelt ansvar for å ivareta i arealplanleggingen. Interessene 
omfatter et bredt saksfelt med grunnlag i lov, forskrift, ulike nasjonale styringsdokumenter og 
vedtatte regionale planer.  

I tabell 1 er det gitt en oversikt over de ansvarsområder de ulike statlige myndighetene har. Her har 
alle statlige etater selv bidratt med oppdatert beskrivelse av sine ansvarsområder.  

MYNDIGHET ANSVARSOMRÅDE 

Fylkesmannen i Buskerud Forurensning herunder støy, lokalluft og klima, vannmiljøkvalitet, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, strandsone, samordnet areal- og 
transportplanlegging, kjøpesenter, tilstrekkelig boligbygging 
(KLD/KMD)  
Folkehelse herunder miljørettet helsevern (HOD)  
Barn og unges interesser (BLD/KD)  
Universell utforming (BLD)  
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (JD)  
Jord- og skogbruk herunder kulturlandskap (LMD)  
Villrein (LMD)  

Fylkesmannen interesser Støy: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som forebygger 

støyproblemer. 

Luftforurensning: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som 

forebygger negative helseeffekter av luftforurensning. 

Grunnforurensning: Forebygging av forurensning til grunn og vassdrag 

og sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel 
helse- og miljørisiko i omgivelsene.  

Klima og energi: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som bidrar til 

reduksjon av klimagassutslipp gjennom tilrettelegging for 
energieffektivisering og miljøvennlig energiforsyning. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Tilrettelegging for et 

transportbesparende arealbruksmønster som favoriserer miljøvennlig 
transport som gange, sykkel og kollektivtransport. Arealdisponeringen bør 
tilrettelegge for høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt og utnytte 
potensialet for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i 
bruk.  

Vassdrag og sjø: Unngå uheldig nedbygging i 100-metersbeltet langs 

vassdrag og sjø. Her skal det tas særlig hensyn til naturmangfold, 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Naturmangfold: De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven angir vurderinger som skal legges til grunn når 
forvaltningen utøver myndighet som berører naturmangfold. Vurdering av 
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prinsippene bør trekkes inn tidlig i planprosessen for å avverge og 
redusere konflikter mellom natur- og andre samfunnsinteresser.  

Landskap: Vektlegging av landskapshensyn i spesielt sårbare og 

åpne/verdifulle landskapsområder.  

Friluftsliv: Ivareta viktige friluftsområder ved å unngå nedbygging, 

fragmentering og negative påvirkning av nærliggende arealbruk og 
privatiserende tiltak. Tilrettelegge for sammenhengende grønnstruktur, 
åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og 
nærfriluftsliv. 

Folkehelse: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som vektlegger 

kommunens oversikt over helsetilstanden med påvirkningsfaktorer. 

Barn og unges interesser: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 

unge må være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Det bør tilrettelegges for tilstrekkelig lekeareal for barn i alle 
aldre, samt trafikksikre og trygge skoleveier.  

Universell utforming: Tilrettelegging for en langsiktig arealdisponering 

som vektlegger prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for 
alle.  

Samfunnssikkerhet: Utvikling av en langsiktig arealbruk som forebygger, 

reduserer og tar hensyn til naturfarer og risiko og sårbarhet.  

Jord- og skogbruk: Verne om viktige jord- og skogbruksområder. Større 

sammenhengende områder bør ikke fragmenteres og det bør unngås å 
tilrettelegge for tiltak som vanskeliggjør effektiv drift og som påvirker 
kvaliteten.  

Villrein: Verne om viktige, større, sammenhengende områder for reinen og 

unngå å tilrettelegge for tiltak som påvirker reinene negativt. 

Tunsberg bispedømmeråd og  

Tunsberg biskop 

Kirker og gravplasser (KUD) 

 

Bispedømmerådets/Biskopens 
interesser 

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er regionale 
fagmyndigheter i forbindelse med regulering av kirketomter og gravplasser, 
og dessuten der slike blir berørt, jf. plan- og bygningsloven. 
Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om 
bebyggelse og endringer av og ved kirke og gravplass. Se for øvrig 
Rundskriv T-3/2000 om Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens 
omgivelser som kulturminne og kulturmiljø (Miljøverndepartementet og 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). 

Både kirke og gravplass har en sentral plassering i lokalmiljøet og i 
befolkningens liv. 

Tunsberg bispedømmeråd har et overordnet ansvar for gravplasser. 
Gravplassens særegne funksjon skal ivaretas på en verdig måte, særlig 
som minnested og sted for sorgbearbeidelse. 

Tunsberg biskop har et overordnet ansvar for kirkene i bispedømmet, og er 
opptatt av å ta vare på kirken som kulturminne, signalbygg og som senter 
for livets hendelser. 

Biskop og bispedømmeråd er opptatt av å hjelpe kommunene til å forvalte 
kirker, kirkesteder, gravplasser og deres omgivelser på en god måte. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) 

Mineralske forekomster, massetak, bergverk (NFD) 
 

Direktoratets interesser 

 

 

 

 

 

 

Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser som representerer store 
verdier for samfunnet, og en langsiktig forvaltning er derfor viktig. 
Mineralressurser ligger der de fra naturens side er avsatt, og dersom de 
bygges ned eller båndlegges på en annen måte, er de i mange tilfeller gjort 
utilgjengelige for framtidig utnyttelse.    

DMF er opptatt av at kommunene sikrer tilgjengelighet til viktige 
mineralforekomster for framtiden. Uttak i drift bør utnyttes fullt ut, og 
konflikter med andre interesser unngås gjennom god planlegging. 
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Mineralressurser og masseuttak må ligge i sjekklisten ved oppstart av 
planarbeidet.  
 
Mineralressurser kan inndeles i gruppene: industrimineraler, naturstein, 
byggeråstoffer, metalliske malmer, energimineraler. Gjennom 
kartdatabasene til Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan kommunen 
skaffe seg oversikt over hvilke mineraler og bergarter som finnes i 
kommunen, hvor de lokalisert og i mange tilfeller hvilken verdi disse 
ressursene forventes å ha. Særlig viktig er kartdatabasene pukk og grus 
og mineralressurser. På dette grunnlaget kan kommunen vurdere hvilke 
mineralforekomster som bør sikres for framtidige generasjoner, og hvor 
eventuelle uttak av mineraler skal gjennomføres innenfor en gitt 
planperiode. 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

Planer knyttet til virksomheter som håndterer farlige stoffer, transport 
av farlig gods, brannsikkerhet, herunder tuneller og underjordiske 
anlegg (JD)                                                 

Direktoratets interesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB er spesielt opptatt av det etableres hensynssoner rundt alle 
storulykkevirksomheter, for å ivareta sikkerheten til befolkingen og 
omgivelsene.  Dette er virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder 
eksplosiver i slike mengder at de omfattes av storulykkeforskriften, som 
igjen implementerer EUs SEVESO III direktiv. Kommunen må sikre at det 
opprettholdes tilstrekkelige avstand mellom storulykkevirksomheter og 
andre aktiviteter eller områder. DSB er opptatt av at kommunen i 
arealplanleggingen ivaretar det langsiktige behovet for å opprettholde 
egnet avstand mellom storulykkevirksomheter og boligområder, bygninger 
og områder med offentlig ferdsel mv. Kommunen skal ha kontroll med 
både etablering av nye storulykkevirksomheter, endringer i disse 
virksomhetene og endringer i omgivelsene til virksomhetene.  

Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven at arealmessige 
begrensinger skal fastsettes etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
Av plan- og bygningsloven fremgår det at kommuneplanens arealdel i 
nødvendig utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning 
for bruken av areal. Dette skal også legges til grunn for utarbeiding av 
reguleringsplan hvor hensynet skal ivaretas gjennom bestemmelser eller 
gjennom videreføring av hensynssonene. Til hensynssone skal det i 
nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder eller skal gjelde, i medhold av plan- og bygningsloven eller andre 
lover, for å ivareta hensynet som sonen viser. Kommunen bør benytte slike 
hensynssoner der det er nødvendig å legge restriksjoner på utbyggingen i 
en sone rundt en storulykkevirksomhet.  

Fiskeridirektoratets 
regionkontor 

Havressurslova – høsting og annen utnytting av viltlevende marine 
ressurser og tilhørende genetisk materiale. 
Akvakulturloven – produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). 
Med akvatiske organismer forstås vannlevende dyr og planter. (NFD) 

Direktoratets interesser 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeridirektoratet er spesielt opptatt av å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og havbruk – herunder å 
ta vare på maritimt biologisk mangfold. Det er viktig at det ikke legges 
hindringer for utøvelse av fiskeri og annet uttak av marine arter, at det 
settes av hensiktsmessig og nødvendig areal for akvakultur og at man 
bevarer marine leve- og oppvekstområder.  

Man bør alltid søke å unngå skadelige og varige inngrep på naturverdier. 
Der hvor planer og tiltak kommer i berøring med registrerte viktige marine 
naturtyper og nøkkelområder for marine arter og bestander, slik som 
gyteplasser, ålegrasenger, bløtbunnsområder, tareskog, skjellsand og 
østers – og kamskjellforekomster, må påvirkningen gi minst mulig negative 
konsekvenser. 

Naturmangfoldloven gjelder også ved arealplanlegging for marine områder. 
Man bør også søke å unngå at planer kommer i konflikt med viktige og 
registrerte fiskeriinteresser som f.eks. utøvelse av fiske i særskilte 
område/plasser, oppvekst- og beiteområder for fisk samt 
låssetningsplasser. 

Det er viktig at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land- og 
sjøområder i alt kommuneplanarbeid, slik at vi får en forutsigbar utvikling 
og mulighet for å unngå eller dempe arealkonflikter. Når det gjelder marin 

http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
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arealforvaltning er Fiskeridirektoratets formulerte mål: En balansert og 
bærekraftig utnyttelse av kystsonen med utviklingsmuligheter for marine 
næringer. 

Forsvarsbygg Forsvarets interesser (FD) 

Forsvarsbyggs interesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsvarsbygg forvalter Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg på vegne 
av Forsvarsdepartementet og gir høringssvar til alle plansaker for å ivareta 
forsvarssektorens arealbruksinteresser. Forsvarsbygg er særskilt opptatt 
av å forhindre:  

 Støyømfintlig bebyggelse nær skyte- og øvingsfelt eller 
skytebaner 

 Sivil bebyggelse eller virksomhet innenfor fareområder tilknyttet 
ammunisjonslager, skyte- og øvingsfelt eller særskilte militære 
anlegg 

 Sivil bebyggelse, anlegg eller virksomhet som forhindrer eller gir 
økte utfordringer for gjennomføring av militære oppdrag i eller i 
nærheten av eksisterende militære etablissementer 

 Vindkraftanlegg innenfor en radius på 30 km fra militære radarer 

 Nye kraftlinjer med luftspenn som gir utfordringer for militær 
luftoperativ virksomhet 

 Ny bebyggelse som forringer bruks- og/eller kulturminneverdi for 
nasjonale festningsverk. 

I saker som berører hemmelige militære anlegg vil særskilte avklaringer 
med Forsvarsbygg kunne være nødvendig.  

Egen veileder for ivaretagelse av Forsvarets arealbruksinteresser er under 
utarbeidelse og ventes ferdigstilt i løpet av 2016.  

Jernbaneverket (JBV) Jernbaner, jernbanetransport (SD) 

Jernbaneverkets interesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBV er spesielt opptatt av 

 Byggegrenser mot jernbane 

 Sikringssone for jernbane i tunneler eller kulverter 

 Forbud mot etablering av nye planoverganger 

 Endret bruk av eksisterende planoverganger 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse med relevant omtale av sikkerhet for 
berørte jernbaneanlegg 

 Strategier for utvikling av jernbanen (KVU) 

 Planer som vesentlig fordyrer jernbanetiltak 

 Planer for nye jernbanetiltak etter plan og bygningsloven 

 Stasjoner, terminaler og anlegg, samt eksisterende bane med 
tilhørende installasjoner 

 Parkering for togreisende og generelle parkeringsstrategier 

 Arealbruk som innebærer bærende konstruksjoner over jernbane 
(lokk) 

 Arealbruk og terrenginngrep som kan påvirke jernbaneanlegg 

 Nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging 

 Regionale planer for samordnet bolig-, areal- og transport 

 Fredede eller bevaringsverdige bygninger og jernbaneanlegg 

 Samordnet areal- og transportplanlegging 

 Knutepunkter/- utvikling 

 Kollektivtransport/- planlegging 
http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-
planlegging/ 
 

Kystverket 
 

Havne- og farvannsforvalting, utnyttelse av sjøområder, kaianlegg, 
sjøverts transport (SD) 

Kystverkets interesser 

 

 

 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og 
beredskap mot akutt forurensning. Kystverket skal i plansammenheng 
følge opp den nasjonale målsettingen om å overføre gods fra vei til bane 
og sjø. Videre skal Kystverket legge til rette for effektiv og sikker 
havnevirksomhet som ledd i sjøtransporten og kombinerte transporter. I de 
havner som har status som stamnetthavner, har staten ansvaret for 
sjøverts og landverts infrastruktur til/fra havna. I planarbeidet må det 
avsettes tilstrekkelige arealer for framtidig havnevirksomhet med tilhørende 

http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
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infrastruktur, og det bør ikke legges til rette for arealbruk som kan komme i 
konflikt med havnevirksomheten.  

Kystverket skal også ivareta sikkerhet og framkommelighet i farvannet. 
Biled og hovedled er farleder som nyttebåttrafikken bruker, og disse må 
avmerkes på plankartet. Det er viktig at en i planarbeidet er oppmerksom 
på betydningen av å legge til rette for tiltak som trygger ferdselen i 
farvannet, som f. eks. oppføring av navigasjonsinstallasjoner og utdyping 
av havnebasseng. Planmyndigheten bør søke faglige råd hos Kystverket 
dersom det planlegges arealbruk i farvannet som kan komme i konflikt med 
sjøverts ferdsel. Eksempler på slik arealbruk er etablering eller utvidelse av 
småbåthavner og akvakulturanlegg.  

Det må heller ikke planlegges tiltak som kan komme i konflikt med 
navigasjonsinstallasjoner. Kystverket oppfordrer kommunene til å samle 
sjøledningene i traseer i kartet. I statlige fiskerihavner må det ikke 
planlegges tiltak som er i konflikt med formålet med statlige fiskerihavner. 

Kystverket vil informere om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, 
også når tiltaket er i tråd med overordnet plan. Myndighet etter havne- og 
farvannsloven er delt mellom stat og kommune. Tiltak i biled og hovedled, 
samt tiltak som bruer, luftspenn, akvakultur m.m.  krever tillatelse fra 
Kystverket.  

Mattilsynet 

 

Fiskehelse og fiskevelferd (NFD) 
Drikkevann (HOD) 

Mattilsynet interesser  Mattilsynet er spesielt opptatt av at kommunene styrker planmyndighet og 
saksbehandlere ved å søke faglige råd og samarbeide hos andre 
fagmiljøer og myndigheter, eksempel Mattilsynet. Drikkevann må komme 
inn som et punkt i sjekkliste ved oppstart av planarbeid og som et 
kontrollpunkt videre i prosessen. 

I planarbeidet må det presiseres betydningen av å ivareta private og 
offentlige vannforsyningssystem og sikre mot all mulig forurensning både 
under planarbeid, under utbygging og etter at arbeidene er ferdigstilt. 

Hele samfunnet har behov for at drikkevannsforsyningene er helsemessig 
trygge og forsyningsmessig sikre.  Drikkevann er en av våre viktigste og 
helt uerstattelige naturressurser. Planarbeidene på kommune- og 
fylkesnivå må sikre og legge til rette for at drikkevannsressursene må 
beskyttes best mulig og prioriteres nå og i all framtid. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

Energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål (OED) 
 

Direktoratets interesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVE er spesielt opptatt av å styre ny utbygging unna flom- og skredfare. I 
ROS-analysen skal flom- og skredfare og andre tema som er aktuelle i 
planområdet, vurderes opp mot nasjonalt regelverk eller standarder som 
angir grenseverdier (akseptkriterier) for hva som må tilfredsstilles (hva som 
er godt nok).   

Flom- og skredfare identifiseres, kartlegges, vurderes og innarbeides i 
plankartet med bestemmelser. Utbygging i flom- og skredfareutsatte 
områder unngås, eller at tilstrekkelig sikkerhet oppnås ved 
risikoreduserende tiltak før utbygging. 

Ivaretakelse av de allmenne interessene i vassdrag og grunnvann følger 
av vannressursloven. Inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen 
må beskrives planen slik at tiltaket kan vurderes etter vannressurslovens 
bestemmelser.  

Nettanlegg på regional- og sentralnettnivå er i all hovedsak unntatt fra 
plan- og bygningsloven. Tiltak som kan innebære skader på- eller medføre 
hinder for planlagte- og eksisterende anlegg, vil være grunnlag for 
innsigelse fra NVEs side. 

Politidistriktene Kriminalitetsforebygging (JD) 
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Politiets interesser 

 

 

 

 

Politiet er spesielt opptatt av at kommunene samarbeider ang. 
forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, risikovurderinger opp mot kriminalitet 
i aktuelt område, nasjonale og lokale trusselvurderinger, 
sårbarhetsanalyser og andre lokale utfordringer i fht politiets 
ansvarsområder. 

Politiet sitter på kunnskap om det totale kriminalitetsbildet i sitt distrikt og 
kan gi informasjon om risikoer som ikke er allment kjent.  

- Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 
- Gode krefter - Kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2009-

2012 (Regjeringen) 
- Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (JD) 

 

Dette kan være eksempler på hva politiet kan bidra med ved f.eks. 
etablering av nye boligområder, vegutbygging, skoleutbygging m.m.. 

Statens Vegvesen, 
regionskontor (SVV) 

Riksveger, vegtransport (SD) 
 

Vegvesenets interesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV er spesielt opptatt av 

Miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet er nøkkelord. 

        Analyser må vise om økt transportbehov kan løses med et 
effektivt kollektivtilbud og tilrettelegging for sykkel og gange 

        Byer og tettsteder må vokse innenfra gjennom fortetting og 
transformasjon og deretter langs kollektivtransportakser 

        Flom- og skredfare, grunnforhold må ivaretas 
        Utbyggingsområder må være i samsvar med regionale planer for 

bolig, areal og transportplanlegging 
        At planforslag ikke vesentlig fordyrer eller er i motstrid til tiltak som 

inngår i Nasjonal transportplan eller som fordyrer drift og 
vedlikehold av vegnettet. 

        Teknisk utforming av veganleggene, jf vegnormalene  
 Ved økning eller endringer i vegtransporten som følge av ønsket 

arealutvikling: Som grunnlag for å vurdere vegens tåleevne for 
nyskapt trafikk kreves trafikkanalyse og en vurdering av 
nødvendige tiltak  

 Kommunale arealplanene må sikre gjennomføring av eventuelle 
nødvendige tiltak med rekkefølgebestemmelse for å tilpasse 
berørt vegnett til de endringene som følger av nye byggeområder   

 Ny eller endret bruk av adkomster må avklares i den planen 
tiltaket gis byggetillatelse etter  

 Planen må sikre gjennomføring av trafikksikker skoleveg, 
tilrettelegging for trafikksikker gang- og sykkeltrafikk til 
sentrumsfunksjoner og fritidsaktiviteter, samt kollektivbetjening  

 Luft- og støyforurensning må avbøtes gjennom nødvendige tiltak 
som må være sikret gjennomført i planen. Beregninger som viser 
fremtidig luft-/støynivå må legges til grunn  

 Byggegrenser må avklares såfremt det vurderes å benytte andre 
byggegrenser enn det som framgår av vegloven eller 
Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 

Statsbygg 
 

Bygge- og eiendomspolitikk og samfunnspolitiske mål i forhold til 
arkitektur (KMD) 

Statsbyggs interesser 

 

Statsbygg vektlegger statlig politikk innen arkitektur, stedsutvikling, 
kulturminnevern, klima og miljø i sin oppgaveløsning. Mange av våre bygg 
rommer funksjoner som har stor samfunnsmessig betydning som for 
eksempel fengsler, tinghus, universiteter og høyskoler m.m. Statsbygg skal 
ivareta disse eiendommene og virksomhetene i kommuneplan- og 
reguleringsplanprosesser i området. Vi ønsker å bli informert så tidlig som 
mulig ved igangsetting av slike prosesser slik at vi sammen kan finne frem 
til gode løsninger. 

Tabell 1. Statlige etater i samordningsforsøket som forvalter nasjonale og vesentlige regionale interesser som ofte 

må vurderes i arealplanleggingen i Buskerud.  Se sjekkliste for statlige høringsinstanser side 23.  

Se også Fylkeskommunens interesseområder i kap. 3.2.3 side 15. 
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3. BEDRE OG MER EFFEKTIVE AVKLARINGER I 

PLANPROSESSENE 

For å få til bedre og mer effektive prosesser for å avklare nasjonale og vesentlig regionale interesser i 
plansaker der disse er berørt er det definert 3 innsatsområder: 

3.1 Felles retningslinjer for bedre og tydeligere tilbakemeldinger til kommunene fra statlige etater  
3.2 Klarlegging av typiske plansaker i Buskerud der det kan oppstå arealkonflikt 

3.3 Møteplasser mellom kommunen og regionale myndigheter:  

Avklaring av arealkonflikter – tidlig og tydelig dialog og drøfting. 

 

3.1 Felles retningslinjer for tilbakemelding til kommunene   

For å kunne gi bedre og tydeligere tilbakemeldinger til kommunene er det utviklet felles 
retningslinjer (mal) for hvordan statlige etater skal gi tilbakemeldinger. Hovedinnholdet er ment å gi 
et tydeligere skille mellom kategoriene av spesielt planfaglige råd.  

I tabell 2 er det gitt en nærmere oversikt over retningslinjer for ulike plannivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealkonflikter som må 
håndteres av 
kommunen som 
planmyndighet 

Planfaglige råd 
(forutsetninger) som 
må løses 

Planfaglige råd 
(anbefalinger) som må 
vurderes 

 A 

        INNSIGELSE 

                B 

PLANFAGLIGE RÅD : 
FORUTSETNINGER 

                   C 

 PLANFAGLIGE RÅD : 
ANBEFALINGER 

KOMMUNEPLAN/ 

KOMMUNEDELPLAN 

Arealbruksløsninger / 
mangler som er i strid 

med / berører nasjonale 
eller vesentlige regionale 
interesser og hensyn 

Manglende faglige 

utredninger eller 
dokumentasjon 

Utforming av plankart og 

bestemmelser  

Feil lovanvendelse 

Manglende faglige 

utredninger eller 
dokumentasjon 

Utforming av plankart og 

bestemmelser  

Feil lovanvendelse 

 

 

Informasjon om nasjonale 

og vesentlig regionale 
interesser 

Informasjon om 

registreringer og 
kunnskapsgrunnlag 

Anbefalinger knyttet til 

planløsning 

REGULERINGSPLAN 

(Både område- og 
detaljregulering) 

Arealbruksløsninger / 
mangler som er i strid 

med / berører nasjonale 
eller vesentlige regionale 
interesser og hensyn 
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Manglende faglige 

utredninger eller 
dokumentasjon og 
mangler i oppfyllelse av 
tekniske krav 

Utforming av plankart og 

bestemmelser  

Feil lovanvendelse 

Tabell 2. Tydelig skille i tilbakemeldingene til kommunen fra berørte statlige etater.  

Et viktig formål med retningslinjer til høringsuttalelsene er å gi et tydeligere skille mellom den 
planfaglige og administrative dialogen på den ene siden, og eventuelle innsigelser som er rettet mot 
reelle arealkonflikter i forhold til nasjonale og vesentlige regionale interesser på den andre. 
Innsigelser kan gjelde innholdet i planen eller formelle forhold. Innsigelser knyttet til de rent formelle 
forhold må begrenses til der det har reelle følger for innholdet i planen. Mangler i kart- og 
planbestemmelser bør i størst mulig grad løses tidlig i planprosessen. De planfaglige rådene er i 
forsøket gitt en tydeligere gradering som forutsetninger og som anbefalinger. I forsøket er hensikten 
å gi innsigelsesmyndighetene et verktøy for å kunne belyse og begrunne sine uttalelser på en 
tydeligere og mer entydig måte overfor kommunene.  

A  INNSIGELSE :                                                                                                                                        
Innsigelser retter seg mot de arealdisponeringer som er klart i strid med de rammer og retningslinjer 
som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Når det fremmes innsigelse anses det som nødvendig for å 
sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser, og at også andre vesentlige interesser blir godt nok 
ivaretatt i kommunale planer. 

Manglende faglige utredninger, dokumentasjon og utforming av kart og bestemmelser som er vesentlige for de 
interessene som den statlige etat skal ivareta og som må sikres gjennomført på plannivået kan også medføre at 
innsigelse fremmes.  

B  PLANFAGLIGE RÅD - FORUTSETNINGER :                                                                                           
Planfaglige forutsetninger retter seg mot mangler i det planfaglige arbeidet som har betydning for de 
interessene den statlige etat skal ivareta og som er grunnlaget for å kunne egengodkjenne 
planforslaget. Eksempler er manglende omfangs-, lokaliseringskriterier, eller manglende 
dokumentasjon om samfunnssikkerhet, støy o.l. og manglende/ufullstendige konsekvensutredninger.                   

Det kan her være nødvendig med innsigelse på betingelse av at forslaget rettes opp før neste 
plannivå eller før endelig behandling. Her kan det evt. stilles krav fra innsigelsesmyndigheten om å få 
planforslaget til ettersyn før endelig vedtak. Hvis forutsetningene ikke blir løst og planen vedtas gir 
dette grunnlag for klage.                                                                                                                         
Forutsetningene - de planfaglige rådene retter seg mot:    

- Manglende faglige utredninger eller dokumentasjon 
- Utforming av plankart og bestemmelser :  feil lovanvendelse  - juridisk ugyldighet 
- Manglende oppfyllelse av tekniske krav – Reguleringsplan som inneholder f.eks. tekniske normaler.  

 

C  PLANFAGLIGE RÅD -  ANBEFALINGER :                                                                                                   
Anbefalinger og planfaglige råd retter seg mot arealdisponeringer /arealkonflikter som håndteres av 
kommunen som planmyndighet / den politiske prioritering av planen. Arealbruksløsninger som anses 
å være i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser og hensyn kan legges frem i en 
gradert vurdering, som f.eks. sterke planfaglige råd. 

Anbefalingene - de planfaglige rådene retter seg mot: 

- Informasjon om nasjonale og vesentlig regionale interesser 
- Informasjon om registreringer og kunnskapsgrunnlag 

- Anbefalinger knyttet til planløsninger 
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3.2 Plansaker i Buskerud det kan oppstå konflikt i  

Det er noen typer tema og plansaker det ofte oppstår konflikt i arealplanleggingen i Buskerud. I dette 
kapitlet er det gitt en oversikt over hvilke saker dette gjelder for tiden, og tiltak som kan forbygge 
unødige konflikter. Type tema og plansaker vil kunne endres over tid. 

 

3.2.1 Tema og konflikter knyttet til kommuneplanens arealdel 

I tabell 3 er det gitt en oversikt over konflikter i Buskerud som ofte er knyttet til kommuneplanens 
arealdel. Å sikre at det brukes fagkyndige til planarbeidet og at kommunen tydelig opptrer som 
planmyndigheten er viktige tiltak for å forebygge konflikter i planprosessen.    
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SAKSFELT TYPE KONFLIKT TILTAK FOR Å FORBYGGE 
UNØDVENDIGE KONFLIKTER 

Jordvern Arealkonflikter ved 
omdisponering av 
dyrket/dyrkbar mark. 

Vurdere verdi og konsekvenser når 
landbruksarealer planlegges 
omdisponert 

Trekke opp langsiktige arealgrenser i 
forhold til viktige jordbruksarealer 

Naturmangfold og 
friluftsliv 

 

 

Villrein 

Interessekonflikter ved 
utbygging. 

Manglende utredninger. 

 

Arealkonflikter ved 
planlegging av 
fritidsbebyggelse og 
vegprosjekter. Konflikt i 
hensynsoner for beite- og 
vandringsruter og 
kalveområder. 

Benytte baser som gir oversikt over 
områder med viktige verdier knyttet til 
naturmangfold og friluftsliv 

Trekke opp langsiktige arealgrenser i 
kommuneplanens arealdel 

Gjennomføre relevante 
konsekvensvurderinger 

Tidlig dialog om arealdisponering med 
fylkesmannens fagavdeling 

 

Flom, ras, skred 

 

Arealene er ikke vurdert 
tilstrekkelig. Sikkerheten ikke 
ivaretatt. 

Tidlig dialog. 

Bruk av hensynsoner og bestemmelser. 

Infrastruktur, 

transport 

Arealkonflikter mellom 
statlige, regionale og 
kommunale 
interesseområder  

Manglende 
konsekvensutredning. 

Tidlig dialog med innsigelsesmyndighet 
for området. 

Gjennomføre relevante 
konsekvensvurderinger. 

Omfang/lokaliseringskriterier må være 
oppfylt ved spredt utbygging. 

Sjøområder 

Strandsone / vassdrag 

Interessekonflikt knyttet til 
bruk /fremkommelighet. 

Arealkonflikter knyttet til 
naturvern. 

Tidlig dialog med Kystverket / 
fiskeridirektoratet /Fylkesmannen. 

Gjennomføre relevante 
konsekvensvurderinger. 

Beredskap Manglende helhetlig 
utredning av 
samfunnssikkerhet/ROS. 

Tidlig dialog med Fylkesmannen 

Drikkevann Arealkonflikter ved 
planlegging og utbygging 
nær drikkevannsforsyning. 

Drikkevannsforsyninger synliggjort i 
kart. Beskyttelse av 
nedbørsfelt/hensynsoner. Tidlig dialog. 

Støy Manglende grunnlag for 
gjennomføring av 
planarbeidet. 

Arealkonflikter mellom 
støyende virksomhet og 
støyømfintlig bebyggelse. 

Tidlig dialog med 
innsigelsesmyndigheter for området. 

Gjennomføre relevante 
konsekvensutredninger med bakgrunn i 
støykartlegging. 

Tabell 3. Tema og konflikter som ofte er knyttet til kommuneplanens arealdel og tiltak for å forebygge konflikter.  
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3.2.2 Tema og konflikter knyttet til reguleringsplan 

I tabell 4 er det gitt en oversikt over konflikter i Buskerud som ofte er knyttet til reguleringsplaner.  

Det er både områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner som inngår i forsøket i Buskerud.  

Hovedtyngden av reguleringsplaner er privat innsendte detaljreguleringsplaner.  

Et viktig tiltak for å forbygge planfaglige mangler og arealkonflikter er å sikre at det brukes fagkyndige 
i reguleringsplanarbeidet slik plan- og bygningsloven § 12-3 forutsetter. Dessuten at kommunen nøye 
følger planarbeidet som planmyndighet. 

 

SAKSFELT TYPE KONFLIKT TILTAK FOR Å FORBYGGE 
UNØDVENDIGE KONFLIKTER 

Skred/flom Manglende dokumentasjon av 
sikkerhet og innarbeiding av 
hensynsoner og bestemmelser.  

Utarbeide risiko og 
sårbarhetsanalyser i tilknytning til 
planarbeidet, og fastsette nødvendige 
bestemmelser om skred/flom.  

Offentlige veger Manglende forutsetninger i 
planmaterialet for gjennomføring 
av planarbeidet – plankart og 
bestemmelser. 

Skoleveg, kollektivtiltak, støy. 

Oppfylle tekniske krav i henhold til 
vegnormaler. Vurdere og ta hensyn til 
trafikksikkerhet og framkommelighet. 

Sikre gjennomføring av trafikker 
skoleveg, kollektivtiltak og støytiltak. 

Sjøområder 

Strandsone / Vassdrag 

Arealkonflikter og manglende 
forutsetninger for gjennomføring 
av planarbeidet. 

Sikre at detaljplan er i samsvar med 
overordnet arealplan. 

Tidlig dialog med 
innsigelsesmyndighet 

Barn og unges 
interesser 

Arealkonflikter og manglende 
grunnlag for gjennomføring av 
planarbeidet 

Sikre nødvendig medvirkning i 
reguleringssaker som berører barn- 
og unges interesser. Vurdere og 
omtale temaet i henhold til statlige 
planretningslinje og kommunale krav 

Støy Manglende forutsetninger for 
gjennomføring av planarbeidet. 

Oppdatert støysonekart og 
nødvendige bestemmelser for støy i 
reguleringsplan 

Jernbane Manglende forutsetninger knyttet 
til sikkerhetsutfordringer for 
jernbaneanlegg, og sikker 
krysning av spor. 

Tidlig kontakt med Jernbaneverket 
når jernbaneanlegg kan eller blir 
berørt i planarbeidet 

Drikkevann Manglende dokumentasjon Tidlig plan for sikker og tilstrekkelig 
drikkevannsforsyning. 

Bebyggelse og anlegg Manglede tilpassing til 
omgivelsene 

Vurdere og visualiserer tilpassing til 
eksisterende forhold i landskap og 
bebyggelse  

Grav- og urnelund Gravplassens karakter som 
minne- og sørgested 

Vurdere å ta hensyn til gravplassens 
særegne krav til verdighet og kvalitet 

Kirkebygninger Kulturminne/signalbygg Tidlig kontakt med aktuelle kirkelige 
og kulturminnemyndigheter 

 

Tabell 4. Tema og konflikter som ofte er knyttet til reguleringsplaner og tiltak for å forebygge konflikter.  
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3.2.3 Fylkeskommunen og regionale planer  

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planstrategi, regional plan og 
regional planbestemmelse. Regional planstrategi rulleres hver valgperiode. 
 
En regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i fylket. Regionale planer skaper forpliktelser for kommuner, statlige 
etater og fylkeskommunen selv til å følge opp og gjennomføre planen. Oppfølging skjer enten 
gjennom videre planlegging (kommunal og statlig), gjennom særlige tiltak, budsjetter eller vedtak i 
enkeltsaker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for å bidra til en felles tolkning og forståelse av regional plan mellom de 
berørte offentlige aktørene. Fylkeskommunen skal være involvert i drøfting om innslagspunkt for å 
reise innsigelse til kommunal plan med bakgrunn i regional plan. 
 
Fylkeskommunen kan fastsette regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en 
regional plan. I Buskerud er det ikke vedtatt regional planbestemmelse. 
 
En oversikt over regionale planer finnes på www.bfk.no/regionalplan Flere av de regionale planene 
gir retningslinjer for arealbruk og de er vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen. 
Fylkeskommunen har ansvar for å veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 
Fylkeskommunen har innsigelsesmyndighet i plansaker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for ledelse og sekretariat for regionalt planforum. Regionalt planforum 
skal bidra til tidlig avklaring av uenighet, bedre samordning av motstridende interesser og redusert 
konfliktnivå i planprosessene. Berørte myndigheter har plikt til å delta i regionalt planforum og skal 
bidra til å finne løsninger. Representanter for berørte interesser kan også delta. 
 
I forbindelse med samordningsforsøket har Fylkesmannen lagt vekt på bruk av regionalt planforum 
som en del av forsøket. I Fylkesmannens og fylkeskommunens brev av 21.4. 2015 er kommunene 
oppfordret til å bruke regionalt planforum aktivt i alle deler av planprosessen. 
 
Fylkeskommunen bistår kommunene i forberedelse til regionalt planforum. Plandokumenter eller 
annet grunnlagsmateriale skal sendes ut 2 uker før møte i regionalt planforum. Mer om regionalt 
planforum kan du lese under www.bfk.no/planforum 
 
Fylkeskommunen er også kulturminnemyndighet og sektormyndighet innenfor flere spørsmål som 
kommer opp i arealplanleggingen. Fylkeskommunens oppgaver innen folkehelse og friluftsliv er også 
viktige interesser i arealplanleggingen. 
 

Fylkeskommunen er ikke omfattet av forsøket om samordning av statlige innsigelser. 
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3.3  Kommunikasjonsformer i forsøket for å avklare konflikter   

Kommunens arbeid med planstrategien gir muligheter for tidlig å legge til rette for gode og effektive 
planprosesser som er tilpasset kommunens organisasjon og politikk.  Prinsipper for involvering og 
samarbeid med de regionale myndigheter kan fastlegges i strategiarbeidet og forankres i 
kommunestyret. Kommunen som planmyndighet har her anledning til å tydeliggjøre sin ledende rolle 
i arbeidet med alle typer arealplaner.  

Tidlige og tydelige tilbakemeldinger fra de statlige etater i planprosesser er en av målsettingene for 
samordningsforsøket. Å legge til rette for tidlig kommunikasjon og samarbeid skjer i hovedsak på 
kommunens initiativ.   

For å kunne løse konflikter tidligere, og uten bruk av innsigelse, vil kommunene i større 
arealplansaker og i konfliktfylte arealplansaker ha mulighet for å legge inn ekstra prosesstrinn i 
kommunikasjon med høringsinstansene. De statlige etater har stor interesse i tidlig dialog for å 
sjekke ut sine fagområder i plansaker. Den tidlige dialogen må skje før offentlig ettersyn for å kunne 
drøfte de statlige interesseområder før planforslaget godkjennes lagt ut til offentlig høring.  

Når kommunen selv i forbindelse med planoppstart er oppmerksom på at det kan bli konflikter med 
nasjonale eller vesentlig regionale interesser, bør kommunen ta initiativ til tidlig dialog med berørte 
regionale myndigheter.  

Selv om oppstartsmøter i detaljreguleringsplaner først og fremst er avklaringsmøter mellom 
forslagsstiller og kommunen kan det i plansaker, der nasjonale interesser åpenbart blir berørt, være 
praktisk å la berørte regionale myndigheter delta i oppstartsmøtet. I mange plansaker vil 
planarbeidet i oppstartsfasen ikke ha kommet langt nok til å avklare om det kan være konflikter med 
nasjonale og vesentlig regionale interesser. De regionale myndighetene vil her kunne gi nødvendig  
og tydelig veiledning for å unngå konflikt senere i planprosessen.  

For alle typer møter med regionale myndigheter må det fra planmyndighetens side være grundig 
forberedelse og tilstrekkelig grunnlagsmateriale/informasjon om planarbeidet for å kunne gi 
konstruktive innspill om planarbeidet videre.  

Her kan tabell 5 om møter i prosess være veiledende for kommunen i valget av og behovet for 
kommunikasjon med høringsinstansene i planprosessen.  Også rutiner for samordningsforsøket jf. 
brev av 21.4.2015 viser de muligheter som kommunen har til kommunikasjon om planarbeidet. 
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I tabell 5 gir en oversikt over rutiner/muligheter for møter i planprosesser i samordningsforsøket. 
PLANFORUM OG ØVRIGE MØTER I planprosesser 
 

 
Fase 

 
Kommunen 

 
Fylkesmannen / 
Statlige etater 

 
Kommuneplan 
Kommunedelplan 
Områderegulering  
Detaljregulering 
 

Oppstartfasen Varsel om 
planoppstart/planprogram 
sendes til FM / statlige etater 
Påse at aktuelle etater er 
varslet  
Vurdere behov for tidlig 
dialog med høringsinstanser 
 

Påser at aktuelle etater er 
varslet 
Påser at materiale til møtene en 
mottatt for forberedelse 
 
 

x 

Regionalt 
planforum og 
andre møter 

Regionalt planforum  i 
fylkeskommunen 
Planlegge møtebehov i 
prosessen: 
Vurdere alle faser i 
planarbeidet.  
Være grundig forberedt. 
 
Hvilke etater skal delta – 
viktig å være spesifikk i 
kommunens behov for 
invitasjon av deltakere fra 
statsetatene. 
 
. 
Øvrige møter 
Vurdering av behov for andre 
møter: 

 Eget møte med FM.  

 Møte med andre 
statlige etat1) Dialog 
er en samtale hvor 
målet er å forstå den 
andre. 
Meningsutveksling 
for å skape 
forståelse og å 
utjevne 
motsetninger. 

 2) Drøfting / 
diskusjon krever/ 
innebærer å sette 
ulike synspunkt, 
moment, argument, 
årsaker, faktorer 
opp mot hverandre, 
vurdere dem i 
forhold til hverandre 
og eventuelt ta 
stilling til dem (på 
den ene siden, på 
den andre siden). 

 Møte med andre 
statlige etater og 
Fylkesmannen. 
 

Regionalt planforum 
Be om møte ved behov v/ 
sekretariat i fylkeskommunen. 
Delta og være forberedt til 
ordinært planforum. 
Øvrige møter 
Vurdering av behov for møter 
som innmeldes til FM: 

 Eget møte med FM.  

 Møte med andre 
statlige etater og FM. 

 Felles møte med FM 
og kommunen. 

Eget møte med kommunen. 
 
Avholde møte med aktuelle 
statlige etater før/etter 
planforum. 
Avholde møte med aktuelle 
statlige etater ved behov for 
drøfting før offentlig ettersyn. 
Avholde møte med kommunen 
ved behov for drøfting før 
offentlig ettersyn. 
 

x 

Anbefalt 
møteaktivitet 

Dialogmøte i tidlig fase: 

Oppstart planarbeid 
Planprogram 

Fylkesmannen samordner 
høringsuttalelse og tar stilling til 
ev. innsigelser. 

x 
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Drøftingsmøte før offentlig 
ettersyn: 

Planutkast 
Skissenivå 
 
Orienteringsmøte i 
høringsperioden:  

Ved behov  
 

Avholder møter med regionale 
Statsetater når det er: 
/aktuelt å avskjære innsigelser. 
/behov for drøfting av planen før 
samordnet høringsuttalelse 
utferdiges. 
/behov for presisering av 
høringsuttalelse 
 

Etter høring Dialog med de statlige etater 
etter behov  
 

Dialog med kommunen etter 
behov  
 

x 

Mekling Ingen endring  Ingen endring 
 

x 

Tabell 5. Dialog / drøfting av planarbeider mellom kommunen og berørte myndigheter i større plansaker og andre 
planer der det er interesser / kan være konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser. Rutinene er 
tilpasset samordningsforsøkets gjennomføring.  

 



Fylkesmannen i Buskerud Samarbeid om effektive avklaringer i arealplanleggingen 20 

Definisjon på møter som er benevnt dialogmøter og drøftingsmøter:  

1) Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Meningsutveksling for å skape forståelse og 
å utjevne motsetninger. 

2) Drøfting / diskusjon krever og innebærer å sette ulike synspunkt, moment, argument, årsaker, 
faktorer opp mot hverandre, vurdere dem i forhold til hverandre og eventuelt ta stilling til dem (på 
den ene siden, på den andre siden) 

3.4  Felles ansvar for å sikre effektive planprosesser  

Kommunene, statlige etater og fylkeskommunen har et felles ansvar for å sikre effektive 
planprosesser med god interesseavklaring. Dialog underveis i planprosessene forutsetter at partene 
er fleksible og at det tas ansvar for å finne løsninger.  

Det må også tas hensyn til at befolkningen, interessegrupper, næringsliv og andre berørte også har 
rett til å gi innspill til planarbeidet. 

Aktørenes roller i planarbeidet: 

STATLIGE ETATER OG FYLKESKOMMUNEN skal 

- Klargjøre interesser tidlig og tydelig - jf. pbl kap 3.  
- Gi kommunene ønsket oppfølging - jf. bla. pbl § 5-3 om regionalt planforum og jf. tabell 5 i 

Veilederen. 
- Bidra til løsningsorientert tilnærming, ikke bare fokus på egen sektor. 

KOMMUNEN skal 

- Utarbeide godt saksgrunnlag så myndigheter kan sette seg inn i saken raskt - jf. pbl § 4-2, 2. 
ledd. 

- Ta initiativ til tidlig dialog - jf. pbl § 5-3 om regionalt planforum og jf. tabell 5 i Veilederen. 
- Vurdere nasjonale og vesentlige regionale interesser sammen med andre hensyn. 

PRIVATE FORSLAGSSTILLERE AV REGULERINGSPLANER skal 

- Sørge for at planen utarbeides av fagkyndige slik plan- og bygningsloven § 12-3 krever. 
- Føre dialog med berørte regionale myndigheter om planforslaget sammen med kommunen 

som er planmyndighet. 

3.5  Saksbehandling i samordningsforsøket  

I forsøket om samordning av innsigelser skal Fylkesmannen i Buskerud formidle alle høringsuttalelser 
og innsigelser fra statlige etater i høringsfasen/offentlig ettersyn til kommunen. I oppstartfasen 
sender de statlige etatene sine uttalelser/innspill direkte til kommunen som tidligere med kopi til 
Fylkesmannen. I disse høringsuttalelser bør tiltak og planforslag som kan føre til innsigelser komme 
tydelig frem og det bør inviteres til dialog for å avklare mulige konflikter. Alle parter kan ta initiativ til 
møte. Fylkesmannen vil i forsøket være spesielt oppmerksom på å ta initiativ til dialog mellom 
partene og kan opptre som koordinator for slike dialoger.   

De uttalelser som gis i oppstartfasen skal kommunen være spesielt oppmerksom på for å unngå 
innsigelser til planforslaget. De statlige etaters innspill bør besvares/følges opp og fremgå tydelig i 
arbeidet med planforslaget. 
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For gjennomføring av forsøket om samordning har Fylkesmannen utarbeidet egne rutiner til 
oppfølging av de statlige etatene og kommunene så lenge forsøket pågår.  

 

RUTINER FOR STATLIGE ETATER I FORSØKSPERIODEN  

Oversikten viser de statlige etaters samarbeid og prosedyrer som høringsinstanser til kommunale 
arealplaner for alle plantyper.  

Tabell 5 er vedlegg til rutinen knyttet til møtevirksomhet 

Melding om oppstart og høring av planprogram 

- Konsulent/kommunen sender varsel om planoppstart som tidligere, til alle aktuelle 
høringsinstanser. Oppstartbrevet fra kommunen skal inneholde en adresseliste, slik at 
Fylkesmannen kan se om alle aktuelle statsetater er varslet. 

- Statsetater som har behov for utsatt frist avklarer dette med innmelding til Fylkesmannen 
som formidler og avklarer dette med kommunen. Fylkesmannen har ansvaret for at andre 
statlige etater også får beskjed om endring av frist. 

- For at Fylkesmannen skal kunne bidra til at kommunen får en effektiv dialog med en samlet 
stat, skal FM ha kopi av de uttalelser de statlige etatene sender til melding om 
oppstart/planprogram.  

Høringsperioden – offentlig ettersyn 

- Fylkesmannen ønsker at kommunene og de statlige etatene legger til rette for at tidlig dialog 
kan gjennomføres. Møter mellom partene anbefales både før/i oppstartfasen og ved 
planutkast før høring/offentlig ettersyn. Fylkesmannen og de øvrige statlige etatene kan ta 
initiativ til dialogmøte tidlig i planfasen uavhengig av fristene, med eller uten kommunen.  

- Kommunen skal som tidligere sende høringsbrev med vedlegg til alle aktuelle statlige etater. 
- Fylkesmannen i Buskerud legger opp til å sende samordnet brev i alle plantyper som  

kommuneplaner, kommunedelplaner, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner.  
Det gjelder der det fremmes innsigelser. I kommune- og kommunedelplaner gis det 
samordnes planfaglige råd, viktige opplysninger og oversikt over høringsuttalelser uten 
merknader.  

- Det er et mål at høringsfristen på minst 4 og 6 uker skal overholdes. Dersom de statlige 
etater ønsker utsatt frist, får Fylkesmannen ha beskjed så rask som mulig. FM formidler 
ønsket til kommunen fra den aktuelle statsetaten. FM formidler videre resultatet til øvrige 
involverte statlige etatene. 

- De statlige etatene sender sine høringsuttalelser til samordning til Fylkesmannen. 

Samordning av høringsuttalelsene 

- Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene. I samråd med høringsinstansene som har 
varslet innsigelse vil det bli avholdt møte med drøfting av høringen. FM gir en samlet 
uttalelse til kommunen. Planfaglige råd inngår i samordningen for kpl og kdp. 

- Fylkesmannen tar stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan avskjære 
en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Dersom Fylkesmannen vurderer 
å avskjære en innsigelse, vil FM kalle inn til møte med den aktuelle statlige etat så fort som 
mulig for å drøfte saken nærmere. 

- De statlige etatenes 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 
arealplanen 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 
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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 den 
aktuelle statsetat, før det ev. bes om mekling. Fylkesmannen / statsetaten kan ta initiativ til 
drøftingsmøte etter behov før ev. mekling, med eller uten kommunen.  

- De statlige etatene 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 statlige etat 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 

 

4. MER OM NÅR DET OPPSTÅR KONFLIKT  

Det vil i noen planforslag ikke være mulig å løse arealkonfliktene i planen. Berørt statlig etat eller 
fylkeskommunen må da fremme innsigelse til arealplanen ved høring / offentlig ettersyn. 

Innsigelse kan fremmes av berørt statlig etat – det vil si det organ som av fagdepartementet er 
utpekt til å ivareta vedkommende sektors faglige interesser i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven. Innsigelse kan også fremmes av regional myndighet (Fylkeskommunen) og andre 
kommuner hvis spørsmål er av vesentlig betydning for kommunen.  

Innsigelse kan være knyttet til foreslått arealbruk, eller formelle mangler ved planen. Formelle feil og 
mangler kan bety at planen ikke er juridisk bindende for kommuneplanens arealdel jf. § 11-6 og for 
reguleringsplaner § 12-4 i plan- og bygningsloven og vil være et svakt styringsverktøy for å sikre de 
nasjonale og vesentlig regionale interesser som planen skal ivareta.  

Innsigelser kan bare fremmes der hvor nasjonale og vesentlige regionale interesser blir berørt. Det er 
opp til fagetaten selv å avgjøre hvilke interesser som er så vesentlige at det bør føre til innsigelse og 
eventuelt avgjørelse i departementet. 

Etter rundskriv H-2/14- «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven» 
omfatter adgangen til å fremme innsigelse bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter 
at ordinær medvirkning er gjennomført. Innsigelsessaker skal så langt det er mulig løses lokalt. 
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4.1 Mekling  

Dersom partene ikke kommer til enighet og det foreligger innsigelse til planforslaget sendes saken 
over til Fylkesmannen for mekling. Det skal normalt avholdes mekling i alle innsigelsessaker før saken 
eventuelt oversendes til departementet for stadfestelsesbehandling.  

Mekling avholdes normalt hos Fylkesmannen i Buskerud, men kan også gjennomføres i sammenheng 
med befaring ute i kommunene. 

Hva forventes av kommunen 

Mekling skal skje etter offentlig ettersyn og merknadsbehandling i kommunen, men før det er fattet 
endelig planvedtak av kommunestyret. 

Kommunene må be om mekling og oversende tilstrekkelig materiale/dokumenter til at prosess, 
konfliktgrunnlag og vurderinger kommer fram.  

Eventuell oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
stadsfestingsbehandling 

Dersom det etter mekling og sluttbehandling i kommunen foreligger innsigelse til planforslaget, 
oversendes plansaken til Fylkesmannen for videre oversendelse til departementet.  

Kommunen skal sende saken til Fylkesmannen. Kopi av brevet skal sendes til fylkeskommunen og det 
organ som har innsigelse, og eventuelt til andre berørte. 
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LENKER TIL RELEVANT INFORMASJON  

 
Vedleggene er hjelpedokument som kommunen kan benytte seg av. Vi gjør oppmerksom på at 
lenker, veiledere og adresselister endrer seg kontinuerlig, og at vedleggene ikke nødvendigvis er 
fullstendig oppdatert. 

Vedlegg: 

 Adresseliste høringsinstanser 

Lista gir oversikt over aktuelle høringsinstanser. Ved elektronisk oversending, brukes 
oppgitte e-postadresser. 
 

 Statsetatenes nettadresser hvor det kan finnes supplerende informasjon og veiledning : 

- Fylkesmannen i Buskerud : www.fmbu.no  
- Statens vegvesen : www.statens.vegvesen.no 
- Bane Nor SF : www.banenor.no  

- Mattilsynet : www.mattilsynet.no 

- Bispedømmerådet/Biskopen : www.kirken.no/tunsberg 

- Direktoratet for mineralforvaltning : www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn 

- Kystverket : www.kystverket.no 

- Norges vassdrags- og energidirektorat : www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging 
- Fiskeridirektoratet : www.fiskeridir.no 
- Forsvarsbygg : www.forsvarsbygg.no 
- Statsbygg : www.statsbygg.no 
- Politiet : www.politiet.no 

 

Eksempler på samordningsbrev fra Fylkesmannen i Buskerud ligger på  

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/  

Siste nytt fra Regjeringen: 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging/id2416681/ 

Rundskriv T2/16 – Klima- og miljødepartementet : Nasjonale og vesentlige regionale 
interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-
miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/  

 

 

 

http://www.fmbu.no/
http://www.statens.vegvesen.no/
http://www.banenor.no/
http://www.mattilsynet.no/
http://www.kirken.no/
http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
http://www.kystverket.no/
http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
http://www.fiskeridir.no/
http://www.forsvarsbygg.no/
http://www.statsbygg.no/
http://www.politiet.no/
https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416681/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416681/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
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Nasjonale aktører : statlige etater og fylkeskommunen 

SJEKKLISTE for kommunene – listen inneholder alle aktuelle regionale myndigheter hvis 

interesseområder bør sjekkes ut i alle typer arealplaner: 

 

Statlige myndigheter E-mail adresse 
Høring - 
sjekkliste 

Fylkesmannen i Buskerud postmottak@fmbu.no  

Bispedømmerådet og biskopen tunsberg.bdr@kirken.no  

Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap  

postmottak@dsb.no  

Fiskeridirektoratets regionkontor postmottak@fiskeridir.no  

Forsvarsbygg postmottak.arkiv@forsvarsbygg.no  

Bane Nor SF postmottak@banenor.no  

Kystverket 

 
post@kystverket.no 
 

 

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  

Norges vassdrags- og energidirektorat  

 
nve@nve.no 
 

 

Politidistriktene 

 
post.sondre.buskerud@politiet.no 
nordre.buskerud@politiet.no 
 

 

Statens Vegvesen, regionskontor 

 
firmapost-sor@vegvesen.no 
 

 

Statsbygg postmottak@statsbygg.no  

Buskerud fylkeskommune 
postmottak@bfk.no 
 

 

 

(kommunen kan ta kopi av utsjekket liste og legge ved høringsbrevet – sist reviderte liste 8.3.2017) 
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