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Status for Innsigelsesprosjektet



Styringssignaler 2016

Regjeringen gir følgende signaler om planbehandling i ulike 

styringsdokumenter til Fylkesmannen:

– Bidra til en bærekraftig utvikling og arealdisponering som 

ivaretar hensyn til miljø og samfunn i hele landet.

– Økt vektlegging av det kommunale selvstyret

– Raskere, enklere og løsningsorienterte planprosesser

– Ivareta nasjonale- og vesentlige regionale hensyn

– Fylkesmannen samordningsrolle skal utvikles – dialog og 

samordning  - horisontalt og vertikalt (Innsigelsesprosjektet)

– Tidlig, tydelig og forutsigbar

– FM skal reise færre innsigelser



Innsigelsesprosjektet

• Regjeringen ønsker å effektivisere planprosesser 

• H2-14/   - 22 statlige sektormyndigheter med 

innsigelseskompetanse

• FM får samordningsansvar for innsigelser reist av statlige 

myndigheter og kan avskjære en innsigelse.

• Samlet vurdering og helhetstenking er målet

• Etablert fra 01.04.15 i Troms. 12 av 18 fylker



Innsigelsesprosjektet - rutiner
1. Oppstartsfasen av plansaker

– Hver sektor gir sine innspill direkte til tiltakshaver

– Fm skal ha kopi av innspill og må «følge med»

– Målrettede innspill tilpasset den konkrete planen

– Fordrer aktiv bruk av Planforum

– Tett dialog  tiltakshaver - kommune - sektormyndighet

2. Høringsfasen av plansaker 

– Statlige myndigheter sender uttalelsen til FM som samordner 

og gir en felles uttalelse til kommunen

– Innsigelser kan avskjæres etter dialog med berørt 

myndighet.

– 6 ukers høringsfrist – 4 til sektorhøring og 2 til samordning 

evt avskjæring hos Fm.  

– Mulighet for dialogmøte og evt befaring i disse 2 ukene



Innslagspunkt for innsigelser

• «Retningslinjer» for bruk av innsigelse og klage på kommunal 

arealdisponering

o Innslagspunkt for innsigelser på enkelte fagområder.

o 1. versjon datert 28.10.15

• Hva ligger i nasjonale og vesentlige regionale interesser

• Fylkesmannens mål: Alle statlige innsigelsesmyndigheter i 

Troms skal lage en kortversjon av handlingsrommet for sin 

sektor

• Tidlig, tydelig og forutsigbar!   



Statistikk

Fase 2015 2016

Varsel om oppstart 45 23

Høringer og offentlig ettersyn 1 14

Egengodkjenning 0 1



Plan- og byggesakskonferansen 2016 planlegges den 

16. og 17. november på Ishavshotellet i Tromsø.

Takk for meg.




