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Forord  
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet valgte ut Fylkesmannen i Troms til å delta i forsøket 

med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Forsøket startet opp i Troms den 

01.04.15 og skal vare i to år. 

 

Fylkesmannen skal samordne høringsuttalelser og innsigelser fra statlige myndigheter slik at 

kommunene mottar en samlet tilbakemelding fra staten.  I den forbindelse kan Fylkesmannen 

avskjære motstridende eller ubegrunnede innsigelser. I tillegg til å samordne høringsuttalelser skal 

Fylkesmannen styrke samarbeidet mellom kommunene og innsigelsesmyndighetene tidlig i 

planprosessen slik at uklarheter og uenigheter avklares så tidlig som mulig. Målet med 

samordningsforsøket er å få til en effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre 

samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at forsøket skal bidra til å 

styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av kommunale planer. 

 

Fylkesmannen i Troms har en egen planavdeling som ivaretar Fylkesmannens uttalelser til 

kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Den nye funksjonen legges direkte inn i 

planavdelingen som en linjeoppgave og organiseres ikke i en egen prosjektorganisasjon.  

 

Målsettingen med dette notatet er å vise i kortform innslagspunktet for innsigelser i ulike sektorer.  

Intensjonen er å vise et tydelig og forutsigbart handlingsrom innen et fagområde, slik at kommuner 

og private tiltakshavere får klare signaler som kan omsettes i planleggingen.  Notatet er ment som et 

konsentrert supplement og må brukes sammen med veiledningsmateriale som finnes hos det enkelte 

departement og direktorat for hvert fagområde. Notatet erstatter ikke, men supplerer 

veiledningsmaterialet. 
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INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER 

1. Innledning 

1.1 Generelt om bruk av innsigelse 

Kommunale planprosesser er en arena for å samordne og ivareta nasjonale, regionale og lokale 

interesser. Kommunene, Fylkeskommunen, statlige etater og Fylkesmannen har en gjensidig plikt til 

samråd og medvirkning i kommunale planprosesser. 

 

Fylkesmannen skal påse at kommunene i tilstrekkelig grad tar hensyn til nasjonale og vesentlige 

regionale interesser i planbehandlingen, og ved behov fremme innsigelse. 

 

Myndigheten til å fremme innsigelse er regulert i plan og bygningsloven § 5-4. Nærmere veiledning 

om adgangen til å fremme innsigelse finnes også i lovforarbeidene, se for eksempel Ot.prp. nr. 32 

(2007-2008) side 191 flg. og i rundskriv T-2/09 om ikraftsetting av plan- og bygningsloven og H-

2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. 

 

Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunen ikke kan vedta planen med rettsvirkning. 

Dersom partene ikke blir enige og innsigelsen enten tas til følge eller innsigelsesmyndigheten finner 

grunnlag for å frafalle innsigelsen, flyttes kompetansen til å treffe endelig planvedtak fra 

kommunestyret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Innsigelsen kan rette seg mot arealformål, hensynssoner med rettsvirkning og planbestemmelser i 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Den vil kunne gjelde innholdet i planen eller formelle 

forhold, for eksempel lovligheten av et arealformål eller utforming av en planbestemmelse. 

Innsigelsen kan også være begrunnet i feil og mangler ved saksbehandlingen, herunder manglende 

eller mangelfull planbeskrivelse eller konsekvensutredning, se punkt 2 nedenfor.   

 

Fylkesmannen skal kun fremme innsigelser i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional 

betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for våre saksområder. 

Nasjonale interesser fremkommer i ulike kilder. På noen områder er nasjonale interesser forankret 

som lov- og forskriftskrav, eller i statlige planbestemmelser (SPB), og setter relativt klare 

rammebegrensninger for kommunale planer. For planer som klart bryter med disse rammene, vil 

innsigelse være en relevant reaksjon fra Fylkesmannen (plan- og bygningsloven § 5-4 fjerde ledd). 

 

Nasjonale interesser til planlegging er også beskrevet i Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging, statlige planretningslinjer (SPR og SPB), stortingsmeldinger og rundskriv. 

Også disse kan gi grunnlag for innsigelse, men her blir kravet til avveininger mot andre hensyn 

viktigere. Internasjonale forpliktelser gjennom ratifiserte konvensjoner og EU- direktiver kan også 

være førende for hvilke nasjonale hensyn som skal ivaretas i den kommunale planlegging. Normalt 

må vi legge til grunn at disse er implementert i norsk lov (plan- og bygningsloven § 5-4 fjerde ledd). 

 

Det er opp til Fylkesmannen selv å avgjøre hvilke interesser som er så vesentlige at det bør føre til 

innsigelse og eventuelt avgjørelse i departementet. 
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For at innsigelse skal brukes av hensyn til viktige regionale interesser, skal det som hovedregel 

forutsettes at disse er forankret i en regional plan. 

 

1.2 Helhetlige avveininger 

Bruk av innsigelse er en direkte inngripen i det kommunale selvstyret, og må derfor veies opp mot 

hensynet til lokal handlefrihet. I Meld. St. 12 (2011-2012) «Stat og kommune - styring og samspell» 

ble prinsippet om juridisk og økonomisk rammestyring stadfestet. Den vektlegger  

at den statlige styringen av kommuner og fylkeskommuner skal baseres på juridisk og økonomisk 

rammestyring, veiledning og dialog. 

 

Følgende overordnede prinsipper for vurdering av om det bør fremmes innsigelse gjelder for alle 

interesser Fylkesmannen har innsigelseskompetanse overfor: 

 

1) Vurdering av hvorvidt interessen er av nasjonal eller vesentlig regional verdi eller av 

andre grunner er av vesentlig betydning 
Vurderingen skal være kunnskapsbasert og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, 

rammer og retningslinjer; kommet til uttrykk i statlige styringsdokumenter slik som lover, 

stortingsmeldinger eller -proposisjoner, forskrift, rundskriv, statlige planretningslinjer, regionale 

planbestemmelser, regionale planer eller overordnete planer. 

 

2) Planforslagets konsekvens for interessen 
I hvert enkelt tilfelle må det gjøres en vurdering av de konkrete negative virkningene som 

planforslaget kan ha for de aktuelle interessene. Det er ikke tilstrekkelig at nasjonale eller vesentlige 

regionale interesser er berørt. Konsekvensene må være av en slik karakter at innsigelse er nødvendig 

for å ivareta disse interessene, enten ved at det enkelte tiltaket alene vil kunne gi slike virkninger, 

eller dersom tiltaket sammen med andre påvirkningsfaktorer medfører en samlet belastning som 

tilsier at innsigelse er nødvendig. Videre kan en tilsynelatende mindre sak reise viktige prinsipielle 

spørsmål, hvor valg av løsning kan ha presedensvirkning. Dette kan gi grunnlag for å fremme 

innsigelse. 

 

Dersom det fremmes et planforslag uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

det kan ha for interessene, skal innsigelsesmyndigheten tidligst mulig i planprosessen be 

planmyndigheten om å frambringe tilstrekkelig kunnskap. Statlige innsigelsesmyndigheter bistår 

planmyndigheten med eksisterende kunnskap. Dersom det i det aktuelle planforslaget ikke kan 

frembringes tilstrekkelig kunnskap, bør innsigelsesmyndigheten be om mulige endringer i 

planforslaget slik at negative konsekvenser for interessen kan unngås, og vurdere innsigelse dersom 

slike endringer ikke blir gjort av planmyndigheten. 
 
Manglende kunnskap er likevel ikke automatisk et selvstendig grunnlag for å fremme innsigelse, med 

mindre det foreligger konkrete kunnskapskrav i lov, forskrift eller retningslinjer. Det må også 

foreligge en reell sannsynlighet for negative konsekvenser for nasjonale eller vesentlige regionale 

interesser. 

 

3) Tiltakets samfunnsmessige nytte 
Innsigelsesmyndigheten skal gjøre en avveining mot andre samfunnsinteresser som planen fremmer 

før det fattes en konklusjon om å fremme eller ikke fremme en innsigelse. Det skal være en høyere 

terskel for å fremme innsigelse mot en plan som legger grunnlag for tiltak som vurderes å være av 

vesentlig samfunnsmessig verdi, enn en plan som vurderes som mindre samfunnsnyttig. 
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En forsvarlig avveiing mellom interesser innsigelsesmyndighetene skal påse at er ivaretatt og annen 

samfunnsnytte forutsetter at kommunene sikrer at de ulike hensynene er godt beskrevet, konkretisert 

og dokumentert i planforslagene. Dersom planforslaget ikke har redegjort for disse forholdene på en 

tilfredsstillende måte, kan det være aktuelt å fremme innsigelse også mot tiltak hvor stor 

samfunnsmessig nytte er anført. Å etterspørre informasjon om dette tidlig i planprosessen er derfor 

viktig. 

 

4) Muligheter for alternative løsninger og avbøtende tiltak 
Innsigelse skal også vurderes med bakgrunn i om det finnes muligheter for å justere eller endre 

tiltaket, eller om det finnes alternative løsninger/ lokalisering eller mulighet for avbøtende tiltak som 

ut fra en samlet vurdering gir bedre samfunnsmessige resultater. 

 

Innsigelsesmyndigheten skal derfor om nødvendig gjennom medvirkningsprosessen etterspørre 

utredning av relevante alternativer eller påpeke avbøtende tiltak som antas å være gjennomførbare. I 

hvilken grad de alternative løsningene er gjennomførbare og kostnadene knyttet til disse, skal også 

tas med i vurderingen.  

 

Dersom det ikke finnes reelle alternativer eller avbøtende tiltak, vil dette svekke grunnlaget for 

innsigelse, forutsatt at de samlede fordelene med tiltaket vurderes å veie opp for de ulempene dette 

medfører for interesser som er vernet av innsigelsesinstituttet. 

 

5) Samlet vurdering av fordeler og ulemper 
På bakgrunn av en samlet vurdering etter pkt. 1) – 4) over, tar Fylkesmannen en beslutning om det 

skal fremmes en innsigelse eller ikke. 
 

Det er også definert klare nasjonale interesser for sektorer som ligger utenfor 

Fylkesmannens ansvarsområder. Siden Fylkesmannen i tillegg til sektoransvar også er gitt et tydelig 

instruksfestet samordningsansvar, er det viktig at vi også ser og anerkjenner andre 

nasjonale sektorinteresser, når bruk av innsigelse vurderes. 

 

En klok og bærekraftig forvaltning av innsigelsesinstituttet, i tråd med Fylkesmannens visjon: «For 

helhet og trygghet, med kunnskap, klokskap og rettsikkerhet til beste for kommunene og innbyggerne 

i Troms», forutsetter derfor en helhetlig tilnærming der det foretas grundige avveininger av alle 

interesser som gjør seg gjeldende i den konkrete saken. Intensjonene med disse retningslinjene er å 

bidra til dette. 

 

1.3 Medvirkning og befaring 

En god planprosess forutsetter at det legges til rette for tidlig medvirkning fra berørte myndigheter, 

interessegrupper og private parter. For planmyndigheten legger dette føringer for kravene til 

oppstartvarsel og øvrig informasjon i oppstartsfasen. Fylkesmannen og andre høringsinstanser har på 

sin side et ansvar for at kommunen så tidlig som mulig blir gjort kjent med hensyn og interesser som 

kan gi grunnlag for senere innsigelser. 

 

Fylkesmannen skal så langt det er mulig og hensiktsmessig bidra med tydelige innspill i startfasen av 

planprosesser. Det er viktig å legge opp planprosessen og behandlingen slik at kommunen blir gjort 

kjent med interesser som kan gi grunnlag for senere innsigelser. Videre er det viktig at eventuelle 

konflikter løses så tidlig som mulig, og før planen er klar til offentlig ettersyn. Dette gjelder alle 

planer. 
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Før Fylkesmannen fremmer innsigelse til planer, er det viktig at all relevant informasjon er kommet 

frem. Behov for befaring i saken vil avhenge av sakens karakter. Dersom innsigelsen/klagen gjelder 

spørsmål om lokalisering eller utforming av bebyggelse eller anlegg, bør det generelt gjennomføres 

befaring. Dette kan for eksempel gjelde ved lokalisering av bebyggelse i strandsonen langs sjø og 

vassdrag, der det ikke foreligger konkrete registreringer ut over de generelle nasjonale interessene 

som er knyttet til disse områdene. 

 

Det bør gjennomføres befaring/møter i alle kommuneplanprosesser. 

 

Planforum skal benyttes aktivt og er en viktig arena for tidlig medvirkning og dialog i planarbeidet 

fram mot høring og offentlig ettersyn. Fylkesmannen vil sterkt anbefale at planer i størst mulig grad 

drøftes med aktuelle sektormyndigheter for å få råd om utforming av bestemmelser og kart, og for 

drøfting av formål som kan være i strid med sektorhensyn og krav. Lokalisering av innsigelser og 

eventuelle drøftinger med sikte på å løse disse i en tidlig fase av planarbeidet, vil være en viktig 

funksjon for planforum. 

2. Innsigelser begrunnet i planfaglige mangler 
Med planfaglige mangler tenker vi på saksbehandlingsregler og den juridiske utforming av plan og 

bestemmelser. Dette kan gjelde lovligheten av et arealformål, eller manglende eller mangelfull 

planbeskrivelse eller konsekvensutredning. Når det gjelder saksbehandlingen vil spørsmålet ofte 

være om saken er godt nok opplyst, herunder om kravene til offentlighet, medvirkning og eventuelle 

krav til konsekvensutredning er oppfylt.  

 

Saksbehandlingsfeil kan etter omstendighetene medføre at kommunens planvedtak blir ugyldig. 

Under høringen kan saksbehandlingsfeil også gi grunnlag for innsigelser etter § 5-4, fjerde ledd. 

Dette gjelder særlig hvor saksbehandlingsfeilen har «reelle følger for planen i forhold til de 

interesser vedkommende myndighet med innsigelseskompetanse har ansvaret for å ivareta», se 

Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 193. 

 

For Fylkesmannen innebærer dette at innsigelser knyttet til formelle forhold i hovedsak skal 

begrenses til de tilfeller der feilen direkte berører de interesser Fylkesmannen har til oppgave å 

ivareta. 

 

3. Miljø 

3.1 Støy 

Vesentlige avvik fra T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging kan gi grunnlag 

for innsigelse.  

 

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være:  

 At støysonekart som er utarbeidet av anleggseier ikke er innarbeidet i 
kommuneplanen/kommunedelplaner på egnet måte.  

 At avvikssoner ikke er behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i kommuneplanen.  

 At støyfaglig utredning i reguleringsplaner mangler eller er svært mangelfulle.  

 At grenseverdiene for støy overskrides for planlagt arealbruk uten at avbøtende tiltak er 

tilstrekkelig innarbeidet i planen.  

 At planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket er 

grunngitt og tilstrekkelig dokumentert.  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gOT32z2E08z2DS193
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 At planlagt arealbruk er i strid med retningslinjene begrunnelsen for avviket ikke kan forsvare 

avvikets omfang.  

 

3.2 Lokal luftkvalitet 

Vesentlige avvik fra T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging kan gi 

grunnlag for innsigelse.  

 

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være:  

 At vurdering av luftforurensning mangler eller er svært mangelfull i plansaker kan gi grunnlag for 

innsigelse.  

 At en kommune som har et luftforurensningsproblem ikke har kartlagt utbredelsen av 

forurensningen i forhold til gul og rød sone, og ikke gjort disse opplysningene lett tilgjengelig for 

bruk i plan- og byggesaksbehandling, jf. § 2-1 i plan- og bygningsloven.  

 At det benyttes en uegnet metode for beregning av luftforurensning.  

 At det ønskes å fravike retningslinjen i rød sone uten at kriteriene for avvik er tilfredsstilt.  

 At det ikke er tatt ekstra hensyn i planleggingen i områder med samspillseffekter mellom både 

støy og luftforurensning.  

 At planlagt arealbruk er i strid med retningslinjene og at begrunnelsen for avviket ikke kan 

forsvare avvikets omfang.  

 

3.3 Forurenset grunn 

Innsigelse vurderes når:  

 Planene ikke tar hensyn til den informasjonen som er kjent om at grunnen i områder avsatt til nye 

arealformål er forurenset (grunnforurensingsdatabasen), eller at det ut i fra annen informasjon er 

grunn til å tro at det er vesentlige grunnforurensningsproblematikk knyttet til området. Dette 

gjelder også om det skal graves i områder med syredannende alunskifer og andre syredannende 
bergarter.  

 Områder med kjent forurenset grunn ikke vises som hensynssone etter plan- og bygningsloven §§ 
11-8 a og 12-6, jf. § 4-3 eller på annen måte framgår av planen jf. også § 28-1.  

 Det legges opp til ny arealbruk i områder med forurenset grunn uten at det er gjennomført 

miljøtekniske undersøkelser og en risikovurdering. Det vil for eksempel være en svært aktuell 

problemstilling om tidligere industriområder er tenkt omregulert til boligformål.  

 

3.4 Klima 

Innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig, areal og transportplanlegging.  

 

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være:  

 At utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke fremmer kompakte byer og tettsteder med korte 
avstander mellom ulike gjøremål.  

 At det i by- og tettstedsområder ikke er lagt særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon.  

 At potensialet for fortetting og transformasjon ikke er utnyttet før nye utbyggingsområder tas i 
bruk.  

 At nye utbyggingsområder ikke styres mot sentrumsnære områder.  

 At infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken ikke er prioritert i planleggingen.  
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 At planleggingen ikke bidrar til å styrke sykkel og gange som transportform.  

 At det i regionale planer og kommuneplaner ikke er satt rammer for utbyggingsmønstre og 
transportsystemer i tråd med retningslinjen.  

 At det ikke er utredet om behovet for økt transportkapasitet kan dekkes gjennom et effektivt 

kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange.  

 
Innsigelse skal også vurderes dersom målet om at transportvekst i byområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange ikke er lagt til grunn, jf. Stortingets klimaforlik fra 2012 og 

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029 pkt. 3.3.3. 

I klimaforliket var det kun Tromsø by som definert «storby» i Troms fylke som kom under denne 

føringen. Regjeringen har gjennom Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal 

transportplan 2018-2029 pkt. 3.3.3 forsterket denne føringen til å gjelde «byområder» generelt.  

 

 

Innsigelse skal videre vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 

kommunene. 

 

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være:  

 At kommunen ikke har innarbeidet tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, 

eller tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, i sine arealplaner.  

 Vesentlige mangler i innhold i arealplan som behandler klima- og energispørsmål, jf. SPR for 

klima- og energiplanlegging. 

  

3.5 Naturmangfold 

Innsigelse vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil komme i konflikt med:  

 

Verneområder og forslåtte verneområder  

 Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V, jf. § 77 og de verdier som vernet skal ivareta.  

 Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V, jf. § 77 og de verdier som vernet ivareta, også 
når planforslaget ligger utenfor verneområdet.  

 Foreslåtte verneområder hvor det er meldt oppstart av verneprosess, jf. naturmangfoldloven § 42.  

 
Naturtyper  

 Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger rettslig bindende 

plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en forekomst av en utvalgt 

naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf. naturmangfoldloven § 53 fjerde 

ledd.  

 Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til nasjonal rødliste 

for naturtyper.  

 Nær truede naturtyper dersom det vurderes som sannsynlig at planforslaget vil medføre risiko for 

at naturtypen blir truet.  

 A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt etter DN-

håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over.  

 Øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional verdi, jf. 

ny veileder for verdsetting av naturtyper kartlagt etter NIN (Naturtyper i Norge, under 

utarbeidelse).  

 Skogområder med nasjonal eller regional verneverdi, vurdert etter Miljødirektoratets system for 

verdsetting av skog som kan være aktuelle for vern som naturreservat.  
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Arter  

 Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder, jf. gjeldende 

Norsk rødliste for arter.  

 Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med eventuelle økologiske funksjonsområder.  

 Arter som er særskilt fredet etter forskrift.  

 Spesielle økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i naturbase.  

 Andre arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i 
naturbase.  

 Viktige økologiske funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsorganismer (jf. lakse- og 
innlandsfiskloven § 7, første ledd).  

 Intakte sammenhenger mellom eller i tilknytning til større naturområder som har en viktig 

funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for arter.  

 De særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder 

(jf. lakse- og innlandsfiskloven § 7a) og av Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (jf. 
forskrift 20. september 2013).  

 
Sammenhengende naturområder med urørt preg  

 Naturområder som i kraft av sin størrelse, urørthet, beliggenhet og sammenheng er viktige for 

arealkrevende arter, som regional økologisk infrastruktur, for klimatilpasning og friluftsliv.  

 

Geologisk naturmangfold  

 Geologiske forekomster av internasjonal, nasjonal eller regional verdi, vurdert etter kriterier 

utarbeidet av NGU i samarbeid med Miljødirektoratet. Data om slike forekomster publiseres i 

NGUs database for geologisk arv.  

 

3.6 Vannmiljøkvalitet 

Innsigelse vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:  

 Godkjent regional vannforvaltningsplan.  

 Kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med miljømålene.  

 

3.7 Kulturhistoriske verdier og naturmangfoldsverdier knyttet til 
landskap 

 

Dersom det landskapsmessige mangfoldet skal kunne opprettholdes, er ivaretakelsen av landskap som er 

sjeldne, truede eller som har unike kvaliteter viktigst i arealforvaltningen. 

 

Plan- og bygningsloven legger føringer for forvaltning av landskap. Av § 3-1 første ledd bokstav b 

fremgår det at planer innenfor rammene av lovens formål skal «sikre jordressursene, kvaliteter i 

landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljø». 

 

Innsigelse vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:  

 Helhetlige kulturlandskap av nasjonal eller vesentlig regional interesse, herunder utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket, jf. Naturbase.  

 Landskap kartlagt etter NiN av nasjonal eller vesentlig regional verdi, der slik verdsetting 
foreligger.  
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 Landskap der de samlede kulturhistoriske verdiene og naturmangfoldverdiene vurderes å utgjøre 

en miljøverdi av nasjonal eller vesentlig regional interesse.  

 

 

3.8 Friluftsliv 

Det er et nasjonalt mål at «[a]lle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivelsskapande 

og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen elles. […] Område av verdi for friluftslivet skal sikrast 

og forvaltast slik at naturgrunnlaget blir teke vare på. […] Allemannsretten skal haldast i hevd».1 

 

Videre skal: «Planlegging i kommuner, fylker og regioner […] medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv 

og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø».2 
 

Innsigelse vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:  

 Områder verdsatt som svært viktig eller viktig friluftslivsområde i henhold til Miljødirektoratets 

veileder M98-2013.  

 Andre områder som er vurdert til å ha nasjonal eller viktig regional betydning som 

friluftslivsområde. Dette er statlig sikrede friluftsområder eller andre by- og tettstedsnære 

strandsoneområder og grønnstrukturer hvor friluftslivsinteresser gjør seg gjeldende, og hvor slike 

områder forekommer sparsomt og/eller er sammenhengende. 

 Bymarker, som for eksempel Tromsømarka. 

 

3.9 Strandsone langs sjø og vassdrag 

Innsigelse vurderes når planforslaget:  

 Vil komme i konflikt med de hensyn som Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 

av strandsonen langs sjøen legger til grunn. 

 Ikke har tatt særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser (jf. plan- og bygningsloven § 1-8, første ledd) langs sjø og vassdrag.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for plan- og bygningsloven og veiledning om 

byggeforbudet i 100-metersbeltet. Klima- og miljødepartementet har et veiledningsansvar knyttet til 

miljøhensynene som ligger til grunn for byggeforbudet, og at disse ivaretas i arealplanleggingen. 

 

3.10 Vernede vassdrag 

Innsigelse vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med:  

 Forskrift 10. november 1994 om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 

 

3.11 Storulykkesbedrifter 

Hvis det i kommunen finnes storulykkesbedrifter, skal det avdekkes om disse kan påvirke 

naturmiljøet negativt ved en ulykke. Ulykken trenger ikke å være storulykke, da disse bedriftene ofte 

har mange uhellscenarier der bare noen få er storulykker. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 

skal da vise hvilke naturverdier som finnes i området der storulykkesbedriften ligger og som kan 

skades ved en ulykke på denne. Oversikten over storulykkesbedrifter i kommunen fås ved 

henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap post@dsb.no.  

                                                 
1
 Prop. 1 S (2015-2016) 

2
 T-1535 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 

mailto:post@dsb.no
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Innsigelse vurderes når planforslaget: 

 Ikke bygger på en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Bygger på en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at naturmangfold av nasjonal 

eller vesentlig regional interesse i egen og eventuelt nærliggende kommuner kan skades ved 

en ulykke på bedriften. 

 

Oljeutslipp til sjø eller vassdrag kan medføre skadevirkninger langt ut over kommunens egne 

grenser. Kartlegging av viktige naturverdier som er nødvendig for andre punkt må derfor inkludere 

nærliggende kommuner. 

 

4. Landbruk 

4.1 Nasjonale og regionale mål 

Etter jordlova § 1 skal jord- og skogressursene bli brukt på den måten som er mest til fordel for 

samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Videre sier §§ 8 og 9 at all jord skal drives, og at 

dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. 

 

En samfunnsøkonomisk bruk innebærer blant annet at det tas hensyn til fremtidige generasjoners 

behov, miljø, kulturlandskap og som grunnlag for helse- trivsel og biologisk mangfold. 

 

Stortinget fastsatte et jordvernmål i St.meld. nr. 26 (2006-2007). Her er det blant annet formulert et 

mål om halvering av årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene samt å stimulere 

kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk. Den nasjonale målsettingen er at totalt 

omdisponert dyrka jord i Norge skal være under 6 000 daa/år. 

 

Et overordnet mål for jordvernet er at mest mulig areal bør være tilgjengelig for 

jordbruksproduksjon, ut fra hensyn til framtidig matberedskap, innenlandsk matbehov og for å sikre 

landbruksforetakenes driftsøkonomi. Kommunene bør derfor definere sine sentrale områder for 

landbruk, der naturlige forutsetninger og andre forhold gir et godt grunnlag for landbruksproduksjon. 

Disse områdene utgjør kjerneområder for landbruk. Vi viser til Statens landbruksforvaltnings 

temaveileder «Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven», veilederen «Kjerneområder 

for landbruk» samt «Regional landbruksplan», vedtatt av Troms fylkeskommune i 2014, med egen 

planretningslinje for kartfesting av landbrukets kjerneområder. 

 

Landbruket er avhengig av langsiktighet på grunn av blant annet investeringsbehov. En konsekvent 

skjerming av viktige landbruksarealer i kommunen vil bidra til å bevare lokale produksjonsmiljø og 

matproduksjon. Synliggjøring av kjerneområder for landbruk er i denne sammenheng viktig for å 

bevisstgjøre befolkning, administrasjon og politikere. 

 

4.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Store sammenhengende arealer av dyrka og dyrkbar jord foreslås nedbygd 

 Det fremmes reguleringsplaner som ikke er i henhold til overordnet plan, og som innebærer 

nedbygging av landbruksarealer 

 Kommunen ikke har gjort tilstrekkelig vurdering av behov for nedbygging av dyrka og 

dyrkbar jord, eller konsekvensene for jordbruket ikke er utredet og vektet  
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 Alternative utbyggingsområder ikke er utredet og vektet i forhold til landbruksinteressene 

 Avbøtende tiltak ikke er foreslått der omdisponering medfører tap av drivverdige 

landbruksarealer 

 Tiltaket/planen er i strid med regional landbruksplan og planretningslinjene 

 

Jordvernet gjelder dyrka jord (fulldyrka og overflatedyrka jord samt innmarksbeite) og dyrkbar jord. 

I arealplansammenheng skal kommunen synliggjøre konsekvensene av omdisponering, både i form 

av arealtall (kvantitativt), men også i form av andre ulemper som kan oppstå (kvalitativt). Kvalitative 

ulemper kan eksempelvis være at restarealene blir vanskelig å drive, at tap av jordbruksareal 

ødelegger driftsgrunnlaget eller at nedbygging vil fremme ytterligere press på gjenværende 

jordbruksareal. 

 

5. Reindrift 

5.1 Nasjonale og regionale mål 

Reindriftsloven, Grunnloven § 108 og internasjonale konvensjoner forplikter både kommunale, 

regionale og statlige myndigheter til å gjøre hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og 

samfunnsliv til gjenstand for særskilt behandling og vurdering i samfunnsplanleggingen generelt, og 

i arealplanleggingen spesielt. 

 

Dette underbygges av plan- og bygningsloven § 3-1 første ledd, bokstav c som lovfester at alle 

planer innenfor rammene av lovens formålsparagraf skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv. Reindriften som en nasjonal og vesentlig regional interesse finner 

vi igjen i rekke føringer fra ulike forvaltningsinstanser og forvaltningsnivå. Som eksempel kan 

nevnes: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Regionalplan for reindrift (under utarbeidelse) 

 Stortingsmelding nr. 28 (1991-1992 - finnes kun i papirversjon) 

 

Fylkesmannen skal påse at reindriftas arealer blir bedre sikret. I dette ligger det å legge til rette for at 

reindrifta kommer tidlig inn i kommunale og fylkeskommunale planprosesser. 

 

Reindrifta er organisert i reinbeitedistrikter, med en leder i hvert reinbeitedistrikt som kontaktperson. 

Det er reinbeitedistriktet ved leder som er adressat når kommunen sender saker på høring til 

reindriftsnæringa (dvs. til reinbeitedistriktet som er det lovbestemte organet som representerer 

næringa og reindriftsutøverne). 

 

Kommunene skal legge til rette for at reindrifta kommer tidlig inn i kommunale planprosesser, og at 

plan- og bygningslovens særlige krav knyttet til deltakelse og medvirkning fra reindrifta blir 

ivaretatt. 

 

Fylkesmannen har innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven på fagområdet 

reindrift innenfor Troms fylkesgrenser. Siden reindriften drives på tvers av fylkesgrensene har 

Fylkesmannen i Finnmark fagansvar for reindrift i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Storfjord 

(Vest Finnmark reinbeiteområde) og Fylkesmannen i Troms har et fagansvar for reinbeiteområdene 

nord for Rombaksfjorden i Narvik (Troms reinbeiteområde). 

  

Viktige informasjonskilder er: 
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 Reindriftskart for Troms (Tromsatlas, Skog og landskap) 

 Sametingets planveileder 

 Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven 

 Reindrift og konsekvensutredning 

 

Reindriftskartene illustrerer hvordan reindriftsnæringa i hovedsak og normalt bruker områdene. 

Kartene gir ikke en fullstendig beskrivelse av rettighetene for reindriftsnæringa. Det er den faktiske 

og historiske bruken – samt framtidig verdi - som danner grunnlag for innsigelse. 

 

Retten til flytting av rein er en grunnleggende bestanddel av reindriftsretten og muligheten for 

gjennomføring av flytting mellom sesongbeitene er helt avgjørende for den samiske reindriftens 

egenart. Reindriftslovens § 22 annet ledd angir et særskilt vern for reindriftens flyttveier ved å 

fastsette forbud mot stenging. 

 

Fylkesmannen anbefaler at det i kommuneplansammenheng utføres en konsekvensutredning for 

reindrift for hele reinbeitedistriktet. Et reinbeitedistrikt går over flere kommunegrenser og en 

utbygging i nabokommuner kan påvirke behovet for reindriftsarealer i andre kommuner. 

Konsekvensutredningen må derfor ta for seg distriktet som helhet. 

 

5.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Planens konsekvenser for reindrift ikke er tilstrekkelig opplyst 

 Planen berører tradisjonell flyttvei for rein, jfr. reindriftsloven § 22 

 Planen innebærer negativ effekt på bruken av særverdiområder. Særverdiområder er arealer 

som har en særlig viktig funksjon, har høy beiteverdi eller er områder som reinen bruker i 

tidsrom hvor den er særlig sårbar for forstyrrelser. Slike områder er blant annet trekk- og 

flyttleier, kalvingsområder, oppsamlingsområder, område for reindriftsanlegg, 

minimumsbeiter, luftingsområder, parringsområder og enkelte vinterbeiteområder 

 Planen medfører at sammenhengende bruksarealer blir truet eller forringet 

 

6. Samfunnssikkerhet  

6.1 Nasjonale og regionale mål 

I Nasjonale forventninger vedtatt ved kgl.res. 12. juni 2015 fremgår det at: «Fylkeskommunene og 

kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging 

og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for 

utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og 

sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 

klimaendringer.» 

 

FylkesROS Troms med tilhørende handlingsplan gir regionale føringer for kommunenes arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

6.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom planforslaget: 

 Mangler ROS-analyse jfr. plan- og bygningsloven § 4-3 
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 Har en mangelfull ROS-analyse jfr. plan- og bygningsloven § 4-3 

 Ikke følger opp kjent risiko og sårbarhet med avbøtende tiltak i de bindende 

plandokumentene 

 Mangelfullt følger opp risiko og sårbarhet med avbøtende tiltak i de bindende 

plandokumentene 

 

En mangelfull ROS-analyse vil typisk være en analyse som ikke vurderer sentrale risikomomenter 

for planområde, eller som vurderer disse annerledes enn det kjent kartlegging gir grunnlag for. 

Dersom et planområde for eksempel inneholder en alminnelig kjent kraftlinje, farlig virksomhet eller 

aktsomhetsområde for skred, skal forholdet være medtatt i analysen.  

 

Innsigelse vurderes fremmet grunnet manglende eller mangelfull oppfølging av risiko som er 

avdekket i ROS-analysen, eller som burde vært avdekket i ROS-analysen. Fylkesmannen skal 

fremme innsigelse dersom forslaget er egnet til å medføre fare for tap av liv og helse, jfr. veileder fra 

direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse 

for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Et eksempel vil være at planforslaget 

inneholder areal som er avsatt til boligbebyggelse i kartlagt aktsomhetsområde for skred uten 

avbøtende tiltak. Oppfølging av funn i arealdel kan være hensynssone med for eksempel forbud mot 

utbygging, eller andre bestemmelser som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

 

På byggesaksnivå er det krav om at byggegrunnen skal være trygg. Dette betyr imidlertid ikke at 

avklaring av reell fare skjer på byggesaksnivå. Kravet til ROS-analyse og oppfølging av ROS-

analyse gjelder i planprosessen. Dersom for eksempel et avsatt areal til boligområde ligger i 

aktsomhetsområde for skred skal reell fare være avklart senest på reguleringsplannivå. 

 

Fylkesmannen har innsigelseskompetanse for «Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet». I dette må 

anses å ligge et samordningsansvar. Innenfor samfunnssikkerhet er også en rekke andre myndigheter 

tillagt innsigelseskompetanse som i visse tilfeller vil overlappe Fylkesmannens kompetanse, 

eksempelvis DSB, Mattilsynet, Politidistriktene, NVE og sivilforsvarsdistriktene. For en oversikt 

over relevante berørte myndigheter innenfor samfunnssikkerhet vises det til vedlegg i rundskrivet H-

2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. 

 

 

7. Klimatilpasning 

7.1 Nasjonale og regionale mål 

Nasjonalt mål jf. Prop. 1 S (2014-2015): 

5.6 Samfunnet skal forberede seg på og tilpasse seg klimaendringene. 

 

I plan- og bygningsloven omhandler §§ 3-1 og 4-3 også hensynet til et klima i endring. I følge plan- 

og bygningsloven § 3-1 skal planleggingen «ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for 

energiforsyning og areal og transport», samt «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for 

tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv», herav også som en 

konsekvens av klimaendringene. 

 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), 

jfr. plan- og bygningsloven § 4-3. Konsekvenser av klimaendringene skal synliggjøres også her.  
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I forarbeidene til plan- og bygningsloven (Ot. prp. nr. 32 (2007–2008)) er følgende notert i 

merknaden til § 3-1 g: «Bokstav g referer til planlegging som et viktig virkemiddel for å ta hensyn til 

og motvirke klimaendringer. Kommunene skal sikre at innbyggerne blir ivaretatt ved 

ekstremværhendelser. Det skjer gjennom sårbarhetsanalyser og utvikling av beredskapsplaner, og i 

arealplaner som sikrer at utsatte områder ikke blir tilrettelagt for utbygging. I tillegg skal det tas 

hensyn til konsekvenser av havnivåstigning». 

 

I Nasjonale forventninger vedtatt ved kgl.res. 12. juni 2015 fremgår det at: «Fylkeskommunene og 

kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging 

og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for 

utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og 

sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 

klimaendringer.» 

 

Ansvaret for klimatilpasning ligger hos den aktøren som har ansvaret for en oppgave eller funksjon 

som blir berørt av klimaendringer. Manglende klimatilpasning vil kunne være et grunnlag for 

innsigelse fra flere sektorer. 

7.2 Grunnlag for innsigelse 

Et overordnet behov i arbeidet med klimatilpasning er kunnskap og informasjon, både om forventede 

klimaendringer, og konsekvenser for berørte interesser. Når konsekvensene av klimaendringer skal 

vurderes, skal høye alternativer fra de nasjonale klimaframskrivningene legges til grunn (slik de 

blant annet framgår av klimaprofil Troms). Planmyndigheten må vurdere behovet for å supplere 

nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale forhold. Ved vurdering av 

kunnskapsbehovet skal det legges vekt på berørte interessers tidshorisont. Konkrete vurderinger må 

ta hensyn til at klimaendringene vil få forskjellige konsekvenser i ulike deler av landet. Mangler i 

kunnskapsgrunnlaget for arealplaner vil kunne gi grunnlag for innsigelse. 

 

Fylkesmannen kan fremme innsigelse når planforslaget ikke har tatt hensyn til klimaendringer 

tilknyttet naturfarer som flom, skred, havnivåstigning og stormflo, vind og nedbør. Disse forholdene 

vil det være naturlig å analysere i ROS- analysen. 

 

Fylkesmannen kan fremme innsigelse når planforslaget ikke har tatt hensyn til økosystemers samlede 

evne til klimatilpasning. Planleggingen må bygge på kunnskap om utbredelse av økologisk tilstand, 

samt effekten av ventede påvirkninger og hvordan økosystemer kan bidra til å dempe klimaeffekter. 

Feil eller manglende bruk av tilgjengelig informasjon kan medføre innsigelse. 

 

8. Lokalisering av større handelsvirksomheter 

8.1 Nasjonale og regionale mål 

I plansaker skal Fylkesmannen medvirke til at kommunale planer i fylket ikke legger til rette for 

etableringer eller utvidelser av handelsvirksomheter som er i strid med de til enhver tid gjeldende 

statlige og regionale planvedtak for lokalisering av kjøpesenter. 

 

Nasjonale og regionale føringer for lokalisering av kjøpesenter finnes i rikspolitisk bestemmelse om 

kjøpesenter fra juli 2008 (RPB) og Fylkesdelsplan for kjøpesenter i Troms fra august 2003 (FDP). 

Ny regional plan for handel og service i Troms er for tiden under utarbeidelse. 
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Kjøpesenter er definert som «detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 

etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få 

adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er 

varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet 

lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark», se kommentarene til 

RPB § 3 og FDP side 4. 

 

Innenfor arealformålene «sentrumsformål», «forretninger» og «kjøpesenter» vil det kunne etableres 

handelsvirksomheter som omfattes av kjøpesenterdefinisjonen, se veileder T-1491 

«Kommuneplanens arealdel, utarbeiding og innhold», punkt 3.3.1.2 på side 56-57. Slike 

handelsvirksomheter kan bare etableres eller utvides «i samsvar med godkjente fylkesplaner eller 

fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner». 

Utenfor områder som omfattes av godkjent regional plan, er det ikke tillat å etablere eller utvide 

kjøpesentre med et samlet bruksareal på mer enn 3.000 m
2
, se RPB § 3 første og annet ledd.  

 

I Troms er adgangen til å etablere eller utvide detaljhandel med et samlet bruksareal på mer enn 

3.000 m
2
, regulert i fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms. Av punkt 7.6 i fylkesdelplanen følger det 

at slike handelsvirksomheter kan etableres eller utvides dersom de lokaliseres innenfor et nærmere 

avgrenset sentrumsområde i et av de åtte regionsentra definert i fylkesplanen. Utenfor disse 

områdene er det unntaksvis og på nærmere vilkår adgang til å etablere eller utvide kjøpesentre med 

et samlet bruksareal på mer enn 3000 m
2
, dersom kjøpesentret lokaliseres innenfor definerte 

avlastningssentre eller bydelssentre, jfr. fylkesdelsplanen punkt 7.6 bokstav b og c. Utover disse 

tilfellene er det ikke adgang til å etablere eller utvide kjøpesenter med et bruksareal på mer enn 3.000 

m
2
.  

 

8.2 Grunnlag for innsigelse 

Av RPB § 5 fjerde ledd fremgår det at bestemmelsen «skal legges til grunn for nye planer». 

Tilsvarende fremgår det av punkt 7.3 i fylkesdelsplan for kjøpesenter i Troms at fylkesdelplanen 

«skal legges til grunn for, og innarbeides i kommunal planlegging, herunder; arealdel til 

kommuneplan, kommunedelplaner og regulerings- og bebyggelsesplaner». Dersom planforslagene er 

i strid med det aktuelle regelverket, vil dette gi grunnlag for innsigelse, se RPB § 5, fjerde ledd. 

 

Det vil være grunnlag for innsigelse i tilfeller hvor et planforslag legger til rette for detaljhandel med 

et bruksareal på mer enn 3.000 m
2
 utenfor det angitte sentrumsområde i et av de åtte regionsentra 

definert i fylkesplanen (se vedlegg 3) eller nærmere definerte avlastningssentre eller bydelssentre. 

Skal det tilrettelegges for detaljhandel med et bruksareal på mer enn 3.000 m
2
 i avlastningssentre 

eller bydelssentre, gjelder i tillegg følgende vilkår:  

 

Avlastningssentre  

Adgangen til etableringer eller utvidelser av avlastningssentre med et samlet bruksareal på mer enn 

3.000 m
2
, gjelder bare så langt dette kan begrunnes i et konkret og påviselig behov for å avlaste 

sentrum, jfr. fylkesdelsplanen punkt 7.6 bokstav b. Dette kan for eksempel være fordi «sentrum har 

plassmangel, er fysisk sett for lite og/eller har verneverdige bygningsmiljøer og ikke er i stand til å 

”ta imot” all ny handelsvirksomhet», se punkt 7.6 bokstav b. Dette behovet må utredes og 

dokumenteres gjennom en handelsanalyse, se fylkesdelsplanen punkt 7.6 bokstav b, siste avsnitt og 

punkt 4.3, nederst på side 14.  

 

Fylkesdelsplanen bygger videre på den forutsetning at avlastningssentre ikke skal være større enn 

avlastningsbehovet tilsier. Derfor krever fylkesdelsplanen at handelsanalysen skal «avklare og 
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dokumentere dimensjoneringen» til avlastningssentrene, jfr. fylkesdelsplanen punkt 7.6 bokstav b, 

femte avsnitt, første kulepunkt. 

 

Det vil være grunnlag for innsigelse hvor planforslaget legger til rette for detaljhandel på mer enn 

3.000 m
2 

i avlastningssentre, dersom dette ikke kan begrunnes i et konkret og dokumentert behov for 

avlastning av sentrum. Avlastningssenteret må ikke være større enn behovet tilsier. 

 

Bydelssentre 

Bydelssentre hvor det tillates etableringer eller utvidelser av kjøpesentre på mer enn 3.000 m
2
 må 

angis i kommuneplan, se fylkesdelsplanen punkt 7.6 bokstav d. I planen må det i tillegg foretas en 

avgrensning av sentrenes handelsomland. Fylkesdelplanen forutsetter at et bydelssenter har «et 

dagligvaretilbud og et mindre utvalg av bransjehandel», se definisjonen av bydelssentre på side 4 i 

Fylkesdelplanen. Etableringer av kjøpesenter i bydelssentre forutsetter videre at 

handelsvirksomhetene i bydelssentrene begrenses til å «betjene det lokale omlandet». 

Handelsvirksomhetens omfang må i så måte begrenses til å imøtekomme behovet for dagligvarer og 

et mindre utvalg av bransjehandel i bydelene, se definisjonen av bydelssentre på side 4 i 

Fylkesdelplanen. Dette innebærer at handelsbehovet i de enkelte bydelene må utredes nærmere. 

 

Det vil være grunnlag for innsigelse hvor planforslaget legger til rette for detaljhandel på mer enn 

3.000 m
2 

i bydelssentre og dette ikke kan begrunnes i et dokumentert behov for dagligvarer og et 

mindre utvalg av bransjehandel i de konkrete bydelene. 

 

 

9. Barn og unge i arealplanlegging 

9.1 Nasjonale og regionale mål 

Viktige nasjonale mål for barn- og unges oppvekstmiljø er å: 

 Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i 

samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 

 Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan 

gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 

bakgrunn. 

 

Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven (§1-1) stadfester intensjonene knyttet til hensynet til 

barn og unges interesser og viktigheten av kommunens ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Loven forsterker kommunes ansvar for medvirkning fra befolkningen generelt og fra barn og unge 

spesielt. Barns rett til medvirkning følger også av plan- og bygningsloven § 5-1. Enhver som 

fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR) ivaretar 

interessene til de yngste i samfunnsutviklingen.  Regjeringen ønsker at retningslinjene skal 

håndheves strengere og mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for 

aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. RPR for barn og unge er gitt med 

hjemmel i plan- og bygningsloven og gjelder planlegging og byggesaksbehandling etter denne loven. 

Ettersom retningslinjene gir overordnede mål for barn og unges oppvekstmiljø, kan de også brukes 

ved fortolkningen og praktisering av annet regelverk som skal ivareta samme mål. Vi viser for øvrig 
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til rundskriv t- 2/08 om barn og planlegging. Den finnes på linken: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf 

 

Uttrykket barn og unge gjelder aldersgruppen 0-18 år (umyndige). Innenfor denne gruppen vil 

behovene og forutsetningene være ulike, og tiltak for å sikre oppvekstsvilkårene må vurderes ut fra 

de behov barn i ulike aldre har. Dette gjelder ikke minst for grupper med nedsatt funksjonsevne. 

Videre innebærer det også at kommunene skaffer seg innsikt om innvandrerbarn og unge 

innvandreres interesser. 

 

Fylkesmannen i Troms har vakt stor regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet med det 

arbeidet som er gjort i Sjumilssteget. Hovedmålet med Sjumilssteget er å iverksette FNs 

barnekonvensjon i kommunene, og styrke arbeidet med barn og unges helse, trivsel og 

oppvekstsvilkår. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde ledd skal planer bidra til å 

gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. Norge er 

folkerettslig forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i FNs konvensjon om barnets rettigheter 

(barnekonvensjonen).  

 

9.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Plandokumentene ikke redegjør eller tar høyde for konsekvenser av planforslaget i forhold til 

barn og unge.  

 Punkt 5 i RPR for barn og unge ikke oppfylles. 

 Lekearealer ikke er vist på plankart i det enkelte tiltaket. 

 Det ikke er lagt til rette for medvirkning fra barn som blir direkte berørt av et tiltak.  

 Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge ikke er sikret med bestemmelser mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 

 Områdene avsatt til lek/nærområder ikke i tilstrekkelig grad er universelt utformet. 

 At planforslag ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for barn og unges interesser i forbindelse 

med fortetting, særskilt i byområdene. 

 

10. Universell utforming, likestilling og mangfold 

10.1 Nasjonale og regionale mål 

Regjeringen har en ambisjon om et universelt utformet Norge innen 2025, et mål om å skape et 

samfunn for alle med fokus på løsninger som er nødvendige for noen og bra for alle.  Prinsippet om 

universell utforming bidrar til å sikre likeverdige muligheter for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Denne målsettingen tenker man oppnådd gjennom å styrke universell utforming i all 

planlegging og utbygging. Universell utforming er en langsiktig strategi for å gjøre samfunnet 

tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. I henhold til diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven (§9) skal offentlig virksomhet «arbeide aktivt og målrettet for å fremme 

universell utforming innenfor virksomheten». Tilsvarende gjelder også for privat virksomhet rettet 

mot allmennheten. 

 

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det at 

prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Dette innebærer at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom 

plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Dette gir kommunen anledning til å omsette 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf
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overordnede visjoner for samfunnsutviklingen og demokrati i håndgripelige mål for utforming av 

rammer rundt innbyggernes liv, det vil si forhold som angår kommunen som tjenesteleverandør, 

bolig, utdanning, arbeid, fritid, transport, med videre. 

 

Kommunen har gode muligheter for å styre egen boligpolitikk og boligutbygging gjennom 

planverktøyet. Økning i antall eldre er en stor utfordring. Dersom folk kan bo hjemme, vil 

tidspunktet for behov for omsorgstjenester kunne utsettes. En forutsetning for dette er imidlertid at 

boligene er riktig utformet, for eksempel med alle hovedfunksjoner på inngangsplan (det vil si stue, 

kjøkken, soverom, bad og toalett). 

 

10.2 Grunnlag for innsigelse 

Siden hensynet til universell utforming er ivaretatt i teknisk forskrift, vil dette i vesentlig grad sikre 

at hensynet til universell utforming ivaretas på byggesaksnivå, men for å utvikle et mer tilgjengelig 

samfunn er det viktig å ha strategien om universell utforming med i alle planoppgaver.  

 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Planforslaget strider med bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller bestemmelser i plan- 

og bygningsloven med forskrifter og veileder. 

 Universell utforming er mangelfullt ivaretatt i planforslaget og det enkelte byggetiltak 

 Kommunen ikke oppfyller plikten til planlegging etter loven.  

 Medvirkning er mangelfull. I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som 

enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 

beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin 

framtid (for eksempel rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, seniorrådet, barn og 

unge med mer). 

 Plankartet viser manglende tilgjengelighet på for eksempel offentlige steder. 

 Utilfredsstillende tilrettelegging i lekeområder. 

 Manglende universell utforming av gangarealer og gangforbindelser (det skal være attraktivt, 

enkelt, sikkert og effektivt å gå).  

 

11. Folkehelse 

11.1 Nasjonale og regionale mål 

Folkehelsearbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende arbeid og kan defineres som 

samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger 

nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, 

delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon (NOU:198:18) 

Norge har en målsetting om at vi skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet 

levealder. Målet er flest mulig gode levekår for alle, og redusert sosiale helseforskjeller i 

befolkningen.  Folkehelsearbeidet skal være systematisk, langsiktig og sektorovergripende. 

Plan- og bygningslovens § 3-1 f) har som intensjon å bidra til å fremme befolkningens helse og 

motvirke sosiale helseforskjeller. Samfunns- og arealplanleggingen legger vilkår for helsetilstanden i 

ulike grupper i befolkningen.  
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En god samfunnsplanlegging styrker folkehelsen ved at den bidrar til å beskytte mot risikofaktorer 

og fremmer faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, ikke minst ved at planlegging kan 

bidra til en mer rettferdig og jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. 

Arealplanleggingsprosessen er et viktig redskap for oppfølging og gjennomføringstiltak fra 

kommunenes arbeid med oversikt over helsetilstand etter Folkehelselovens § 5. 

Folkehelseutfordringene slik de framkommer i oversikten skal synliggjøres i samfunnsplanleggingen 

generelt og omsettes i kommuneplanens arealdel. 

Vi viser for øvrig til Helsedirektoratet sin veileder: Folkehelse og kommuneplanlegging; Moment- og 

tipsliste (IS-033) som dere finner her: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-

kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf 

11.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Planforslaget viser manglende ivaretakelse av grøntstruktur og nærfriluftsområder, 

 Manglende vurdering av folkehensyn og rettferdig fordeling av negative miljøfaktorer ved 

lokalisering av støyende og forurensende industri,  

 Manglende ivaretagelse av rekkefølgekrav for sosial og teknisk infrastruktur ved utbygging 

av nye boligområder  

 Manglende sikring av universell utforming og tilrettelegging for alle. 

 

12. Mineralressurser 

12.1 Nasjonale og regionale mål 

Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for, og utvinning kan gi 

grunnlag for verdiskaping. Den geofysiske kartleggingen av mineralressurser i Norge videreføres. 

Kunnskapen kan på sikt gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Den regionale og kommunale 

arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden, og for 

å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn. 

 

Kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot 

miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 

regional sammenheng. 

 

12.2 Grunnlag for innsigelse 

Innsigelse vurderes dersom: 

 Planforslaget legger opp til nedbygging eller båndlegging av mineralressurser av nasjonal 

eller vesentlig regional betydning. 

 

KLAGER OG DISPENSASJONSSAKER 

13. Klage på reguleringsplan 
Adgangen til å påklage planvedtak er regulert i plan- og bygningsloven §§ 1-9 tredje ledd, 11-15 

tredje ledd, og 12-12, tredje ledd.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/45/Folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste-IS-0333.pdf


21 

 

 

Av § 11-15 tredje ledd fremgår det at kommuneplanens arealdel ikke kan påklages. 

Reguleringsplaner kan imidlertid påklages etter § 12-12 tredje ledd. Statlige og regionale 

myndigheters adgang til å påklage vedtak etter loven er nærmere regulert i § 1-9. Av tredje ledd 

fremgår følgende: «Berørt statlig organ, herunder Sametinget, regionalt organ og kommune kan 

påklage enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets 

saksområde».  

 

Dette innebærer at Fylkesmannen vil kunne påklage reguleringsplanvedtak i tilfeller hvor noen av 

våre saksområder er berørt. Vurderingen av om det er grunnlag for klage vil i det alt vesentlige 

samsvare med vurderingen av om det er grunnlag for innsigelse ut fra de hensyn vi er satt til å 

ivareta, se punkt I over. 

 

For offentlige myndigheters adgang til å påklage reguleringsplanvedtak følger det imidlertid en 

viktig begrensning av § 1-9 tredje ledd, annet punktum. Her fremgår det at klageadgangen ikke 

gjelder i «plansaker der vedkommende myndighet er gitt anledning til å fremme innsigelse». I dette 

ligger det at berørte myndigheter skal benytte seg av adgangen til å fremme innsigelse hvor det er 

grunnlag for dette og ikke vente til planen er vedtatt for deretter å påklage vedtaket.  

 

Berørte offentlige organer har derfor bare klageadgang så langt det gjelder forhold den aktuelle 

myndigheten ikke har hatt anledning til å fremme innsigelse mot. Eksempler på forhold som kan 

danne grunnlag for klage er eventuelle endringer i planen som ikke har vært gjenstand for høring, 

nye opplysninger av betydning som ikke var tilgjengelige da planforslaget var på høring, eller nye 

faktiske forhold av betydning som har inntruffet etter at fristen for å fremme innsigelse løp ut, se 

ot.prp.nr 32 (2007-2008) side 177. 

 

14. Uttalelser og klager i dispensasjonssaker 
 

Etter plan- og bygningsloven § 19- 1 skal regionale og statlige myndigheter hvis fagområder blir 

direkte berørt gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 

§ 1-8. Dette innebærer at søknaden må forelegges berørte statlige og regionale myndigheter med en 

nærmere angitt frist for å avgi uttalelse, før dispensasjonssøknaden eventuelt innvilges. Unnlatelse av 

dette kan medføre at dispensasjonsvedtaket blir ugyldig. 

 

Fylkesmannen vil etter en nærmere vurdering kunne uttale seg negativt til dispensasjonssøknader 

som vil være i strid med noen av de interesser vi har som oppgave å ivareta i arealplanleggingen.  

Vurderingen vil i det alt vesentlige samsvare med vurderingen av om det er grunnlag for innsigelse 

ut fra de hensyn vi er satt til å ivareta, se punkt I over.   

 

I § 19-2 fjerde ledd, andre setning heter det at kommunen ikke bør «dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet 

har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden». Bestemmelsen innebærer ikke noe forbud mot å 

gi dispensasjoner i strid med en negativ uttalelse fra en berørt statlig eller regional myndighet.  

Dersom det gis dispensasjon i strid med en slik uttalelse vil den berørte myndigheten imidlertid 

kunne påklage vedtaket etter § 1-9, tredje ledd.   

 

Innvilges en dispensasjonssøknad på tross av en negativ uttalelse fra en berørt myndighet, bør det av 

begrunnelsen fremgå hvorfor kommunen ikke har tatt hensyn til uttalelsen.  

 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA71z2D8
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INTERNE PROSEDYRER OG FULLMAKTER 
 

Plan- og dispensasjonssaker berører flere avdelinger hos Fylkesmannen og krever samordning både 

hva gjelder saksbehandling, ansvar og avveining av interesser. 

 

Formålet er å finne gode løsninger i skjæringspunktet mellom nasjonale, regionale og lokale mål og 

interesser. 

 

Målgruppen er alle avdelinger og ansatte som arbeider med plan- og dispensasjonssaker. 

 

15. Plansaker 
 

Plansaker etter plan- og bygningsloven håndteres av planavdelingen. I forsøksperioden for 

samordning av statlige innsigelser (1 april 2015 - 31. august 2016) – FOSIN gjelder følgende rutiner: 

 

1. Oppstartsfasen av plansaker 

 

Planavdelingen sender uttalelse/innspill fra Fylkesmannen. Etater i innsigelsesprosjektet sender sine 

uttalelser/innspill direkte til kommunen, med gjenpart til Fylkesmannen. 

 

Det skal fremgå av innspillene om nasjonale eller viktige regionale interesser kan bli berørt. Ved 

mulig konflikt skal Fylkesmannen be om dialogmøter med kommunen/etat for å søke å finne 

løsninger før offentlig ettersyn. 

 

Saken bør som regel legges fram i planforum når kommunen har bearbeidet innspill til 

oppstartsvarselet og utformet et utkast til plandokumenter. 

  

Fylkesmannen tar ikke sikte på å samordne uttalelser i denne fasen av planarbeidet. Kommunen er 

planmyndighet og må se til at innspill tas hensyn til i utarbeidelse av en plan. 

 

2.  Høringsfasen av plansaker 

 

Utgangspunktet for prosedyren er at kommunene anvender minstekravet for merknadsfrister i 

forbindelse med høring og offentlig ettersyn. 

 

For at Fylkesmannen skal ha mulighet til å behandle plansakene innen fristen på seks uker må 

uttalelser/innsigelser fra alle statlige høringsparter foreligge innen fire uker etter at planen ble sendt 

på høring. Dette innebærer at fagmyndighetenes høringsfrist i praksis reduseres med to uker 

sammenlignet med dagens praksis.  

 

I løpet av de to siste ukene av høringsfasen samordner planavdelingen interne høringsuttalelser, 

uttalelser fra andre statsetater, herunder innsigelser, og gir samlet uttalelse til kommunen. 

 

Kommunene bør vurdere å utvide høringsperioden til mer enn 6 uker i saker hvor det kan påregnes 

en uenighet med en sektor som krever samordning og eventuelt avskjæring. 
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Fylkesmannen kan etter en samlet vurdering av planen og alle statlige innsigelser, avskjære 

innsigelser fra andre statlige sektormyndigheter. Dette skal skje i dialog med vedkommende 

myndighet. 

 

16. Dispensasjonssaker og klagesaker 
Dispensasjonssaker behandles av planavdelingen og koordineres med miljøvernavdelingen på deres 

saksområder. Tilsvarende gjelder for vurderingen av om det skal fremsettes klage på vedtatt 

reguleringsplan. 


