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INNSIGELSESSAKER (kommuneplaner og reguleringsplaner) TIL BEHANDLING I MILJØVERNDEPARTEMENTET  

Per 31. mai 2013 er det 21 saker til behandling, 12 av disse omhandler helt eller delvis boliger/leiligheter. 

 

 

Saker innkommet 2011 

 

 

Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til  

 

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelplan 

Innsigelsesorgan, begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= 

f.kommune, SV=Statens vegvesen 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

 

Dato inn 

til MD 

Antall boliger og innsigelsesgrunn 

Lier 

(Buskerud) 

K – Lier 2009-2019 FM (miljø og landbruk), JV, 

Kystv, SV; 

5 gjenstående innsigelser til planen 

– kjøpesenter/nasj politikk, 

skole/landskap, næring/båndlagt 

veitrase/KVU havn/jernbane, RPR 

ATP, viltkorridor, næring/landbruk 

2.5.11 To områder; Klinkenberghagan 

planlagt 120 boenheter i strid med 

samordnet areal- og transport og 

Lierstranda med 700 dekar 

byggeområde og 1500-2000 boenheter. 

Strid med overordnete prosesser – 

innsigelse fra Jernbaneverket, FM og 

Statens vegvesen. 

Naustdal og 

Askvoll 

(S&F) 

R – rutilutvinning 

Engebøfjellet 

Fiskeridir: Sjødeponi i 

Førdefjorden – strid med nasjonale 

interesser knyttet til marine miljøet  

(gytefelt for kysttorsk og ål). 

Manglende utredninger og 

kunnskapsgrunnlag. 

23.6.11  
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Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til  

 

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelplan 

Innsigelsesorgan, begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= 

f.kommune, SV=Statens vegvesen 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

 

Dato inn 

til MD 

Antall boliger og innsigelsesgrunn 

Tromsø 

(Troms) 

R- Prostneset RA: Nytt terminalbygg, hotell og 

cruiseterminal – i strid med 

nasjonale kulturminneinteresser.  

6.10.11  

Aurskog-

Høland  

(O &A) 

K – 2011-2022 FM: miljø+landbruksavd: Boliger, 

hytter og camping i strid med 

jordvernhensyn, 

naturmangfoldloven og 

vassdragshensyn 

24.11.11 2 boligområder, totalt150-200 boliger i 

strid med areal- og transporthensyn og 

jordvern 
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Saker innkommet 2012 

 

 

Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til  

 

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelplan 

Innsigelsesorgan, begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= f.kommune, 

SV=Statens vegv. 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

Dato 

inn 

Antall boliger og innsigelsesgrunn 

Lærdal (S&F) KDP – Tønjum-Ljøsne 

(E16) 

SV: Innsigelse til noen 

traséalternativer og alle 

tunnellalternativer, hhv lite utbedring 

og tilnærmet samme kostnad, 

skredfare og store kostnader og 

negativ samfunnsøkonomisk nytte. 

19.4.12   

Sandnes 

(Rogaland) 

K- Sandnes Forsvarsbygg – Vatne leir – feil 

bruk av arealformål, FM og FK – 

næringsområde i strid med jordvern, 

uklarhet om langsiktig grense mot 

landbruk, naust i 100-metersbeltet, 

boliger vs markagrense og Sola 

kommune – næring vs boligområde  

(totalt 9 innsigelser) 

8.6.12 Område Austrått – 114 dekar avsatt til 

lokalsenter og boliger med høy tetthet – 

strid med jordvern 

Nesodden 

(O&A) 

R- Spro havn og  

K- Nesodden 

FM: Kommuneplan: kombinert 

formål ferdsel, småbåthavn og 

friluftsliv, Reg.plan: manglende 

etablering og sikring av grøntbelte 

langs sjøen, etablering av 

bryggeanlegg og manglende sikring 

12.7.12  
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Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til  

 

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelplan 

Innsigelsesorgan, begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= f.kommune, 

SV=Statens vegv. 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

Dato 

inn 

Antall boliger og innsigelsesgrunn 

av tilfredsstillende støyforhold. 

Vågan 

(Nordland) 

R – Osen hyttefelt, 

Digermulen 

FM: Hytter i strid med 

landskapshensyn og allmenn ferdsel, 

nasjonal strandsonepolitikk 

7.9.12  

Averøy 

(M&R) 

R- Uran SSV: Tilrettelegging for bolig- og 

naustområder i strid med 

siktlinjer/avkjørsel med mer. 

Fylkesvei. 

26.10.12 Innsigelse til 6 boliger begrunnet i 

siktlinjer og farlige avkjøringer fra 

fylkesvei 

Nesset 

(M&R) 

K-Kommuneplan for 

Nesset 2012 – 2020 

FM: Alpinanlegg, Område for 

turisme/næring, i strid med verneplan 

og FDP Dovrefjell. 

FK: Boligfelt, mangler begrunnelse; 

jordvern, 100 m belte, våtmarker, 

manglende sentrums-/boligstrategi.  

Nabokommune: Akvakulturanlegg i 

konflikt med nærhet til nasjonal 

lakseelv. 

19.11.12 22 dekar på Langset avsatt til 

boligformål i strid med jordvern 

Vågan 

(Nordland) 

KDP Svolvær Kystverket: Endring av 

havneområde til 

boliger/tjenesteyting/kontor 

20.11.12 15 leiligheter i strid med Kystverkets 

ønske om statlig fiskerihavn 

Melhus (Sør-

Trøndelag) 

KDP- E6 Håggåtunellen 

- Skjerdingstad 

FM, etablering av nytt kryss på E6: 

konflikt med landbruk og nærhet til 

vernet vassdrag.  

30.11.12  
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Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til  

 

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelplan 

Innsigelsesorgan, begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= f.kommune, 

SV=Statens vegv. 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

Dato 

inn 

Antall boliger og innsigelsesgrunn 

Vadsø 

(Finnmark) 

K-Vadsø 2012-2024 FM: Bolig- og næringsutbygging i 

strid med jordverninteresser 

11.12.12 Boligområde på 224 dekar, ca 120 

boenheter i strid med landbrukshensyn 

Kvalsund 

(Finnmark) 

R – Ulveryggen og 

Nussir 

REIN: Oppstart av gruve – i strid 

med beite og kalvingsland, trekk- og 

flyttleier  

Sametinget: Plan gir for dårlig 

beslutningsgrunnlag for reindriften 

12.12.12  

Sola 

(Rogaland) 

K- 2011-2022 og KDP 

fritidsbebyggelse 

FM: For dårlig kartgrunnlag, samt 

hyttetørrelser – arealpress for 

landbruk, friluftsliv- og 

naturinteresser 

10.12.12 3 boliger i strid med jordvern 
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Saker innkommet 2013 

 

 

Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til 

  

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelpla

n 

Innsigelsesorgan, og begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= f.kommune, 

SV=Statens vegv. 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

 

Dato 

inn 

Antall boliger 

Oslo (O&A) Reguleringsplan 

Ammerudveien 19-21 

SV: Støyhensyn – boliger, 

forretning, kontor og 

bevertningsbygg 

24.2.13 6550 kvm i et totalbygg på 8550 kvm 

avsatt til leiligheter i strid med støykrav 

Sauherad 

(Telemark) 

KDP Gvarv FM: 2 boligområder i strid med 

landbruksinteresser, naturvern og 

friluftsliv 

11.3.13 Årnes ca 35 boliger – strid med jordvern 

Gvarv brygge – 20 leiligheter i strid 

med friluftsliv 

Stokke 

(Vestfold) 

R- Stokke sentrum FK: sentrumsutbygging – hensyn til 

historisk kulturmiljø/kirke  

19.4.13  

Lillehammer 

(Oppland) 

K + R Rosenlund 

bydelssenter 

FM, FK, SV: omfang av varehandel 6.5.13  

Sande (M&R) R - Storehaugen FK: Boligbygging – automatisk 

fredete kulturminner 

(steinalderbosetting) 

8.5.13 Ca 45 boligtomter i strid med 

kulturminneinteresser 
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Kommune Plantype, navn, formål 

innsigelsen knytter seg 

til 

  

R=reg.plan,  

K=kommuneplan, 

KDP=kommunedelpla

n 

Innsigelsesorgan, og begrunnelse 

 

FM=fylkesmann, FK= f.kommune, 

SV=Statens vegv. 

REIN=reindriftsforvaltningen  

JV=Jernbaneverket 

RA=Riksantikvaren 

 

 

Dato 

inn 

Antall boliger 

Trondheim  

(Sør-

Trøndelag) 

K – Trondheim FM, RA og Malvik kommune: 

områder for boligbygging i strid med 

jordvern, areal- og transporthensyn 

(mangelfull kollektivdekning) og 

kulturmiljø.  

22.5.13 Totalt 8 boligområder på totalt 1080 

dekar og ca 4750 boliger. Strid med 

jordvern/dyrket mark, kollektivdekning 

og kulturminner. Alle områder i den 

langsiktige boligreserven som skal 

bygges ut fra 2025. 

 

 

 


