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Administrativ vurdering av innsigelsene, og utvalgte hovedtrekk av 
endringer i planforslaget etter 1. gangs ettersyn
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Forskjell på innsigelser og merknader/faglige 
råd
• Ordningen med innsigelse skal sikre at nasjonale og vesentlige 

regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt i 
kommunale planer. Det er av stor samfunnsmessig betydning at disse 
interessene blir godt nok ivaretatt. 

• Statlige fagmyndigheter og fylkeskommunens oppgave er først og 
fremst å formidle nasjonale og regionale mål og retningslinjer 
gjennom faglige råd og merknader, eventuelt med innsigelse dersom 
det er nødvendig. De kan som faglig råd også peke på at planen faglig 
sett ikke er god nok og derfor bør vurderes nærmere, eller at planen 
ikke tilfredsstiller formelle krav, for eksempel knyttet til plankart, 
bestemmelser eller planbeskrivelse med konsekvensutredning.



Hvis kommunen ikke vil imøtekomme 
innsigelser
• Kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse. 
• Innsigelser kan frafalles/trekkes tilbake av det organ som har fremmet 

dem. Kommunestyret kan da vedta planen med rettsvirkning. 
• Kommunen og vedkommende innsigelsesorgan må der det er mulig forsøke 

å bli enige om en løsning (mekling). 
• Hvis innsigelsen ikke blir frafalt, heller ikke etter mekling, blir planen 

oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig 
fastsetting. 

• Dersom kommunen kommer til at innsigelsen skal tas helt eller delvis til 
følge, og innsigelsen innebærer endring av vesentlig betydning i forhold til 
det utkast som tidligere har vært ute til offentlig ettersyn, må nytt 
planutkast legges ut til offentlig ettersyn før det eventuelt vedtas av 
kommunestyret.







Omkjøringsvegen - mulighetsrom hvis 
planforslaget vedtas slik det nå foreligger
• Behov for traséen, og nærmere drøftinger av fordeler og ulemper, kan 

tas opp til vurdering ved framtidige planer f. eks. kommuneplanens 
samfunnsdel og ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

• Behov for traséen kan blir tydeligere i løpet av prosessen med 
rulleringen av kommunedelplan for Skei (igangsettes nå). 

• En vedtatt reguleringsplan kan bli opphevet ved egen prosess (som 
for ny plan) eller ved reguleringsendring ved reelt behov for å endre 
arealformål langs strekningen. 
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OPT/B01E,
Birkeland



Betraktninger rundt Birkeland

• Avsatt til kombinert formål i gjeldende plan (KDP Forset)

• Landbrukseiendom (14 daa), to bygningstun i hvert sitt hjørne av 
tomten (nyere tids kulturminner).

• Uheldig å avsette utbyggingsformål på fulldyrka mark (8,5 daa). 

• At areal er avsatt i KPA er ikke til hinder for landbruksdrift inntil 
arealet fysisk tas i bruk.

• Framtidens helse- og omsorgstjenester – bør kommunen sikre areal til 
eventuelle framtidige behov ved stadig eldende befolkning? Behov for 
(privat eller offentlig) heldøgns tilsyn/omsorg  - i den lange 
tidshorisonten?



Nye næringsarealer



Bestemmelser og retningslinjer

Trekker fram:

• Nye paragrafer 

• Paragrafer som har blitt vesentlig endret



Skilt og reklame

• Lokale vedtekter kan ikke endres vesentlig uten at de tas inn i KPA 
som bestemmelser. Det var behov for fornying og tilpassing, derfor:
















