
 

 

Alternative modeller for gjennomføring av planarbeidet 

for E6 Øyer-Otta 

1 Innledning 

I Toppforum E6 Gudbrandsdalen 18. september var konklusjonen at Innlandet 

fylkeskommune inviterer til et nytt møte for å drøfte forskjellige modeller for planarbeidet og 

samarbeid, og at det lages et kunnskapsgrunnlag som sendes ut til kommunene før møtet.  

 

Dette notatet beskriver de tre modellene for planarbeid som plan- og bygningsloven åpner 

for; den tradisjonelle planprosessen, interkommunalt plansamarbeid og statlig plan.  

 

Notatet er utarbeidet av fagpersoner i Innlandet fylkeskommune, og er basert på dokumenter 

på regjeringen.no, veileder til plan- og bygningsloven, vitenskapelige artikler og Innlandet 

fylkeskommunes og Nye Veiers erfaringer fra tilsvarende planarbeider.    

 

2 Tradisjonell planprosess 

2.1 Hva er en tradisjonell planprosess? 

En tradisjonell planprosess kan ledes og organiseres av kommunen eller av statlig eller 

regional myndighet. Offentlige organer og private har rett til å fremme planforslag etter Plan- 

og bygningslovens §§ 3-7 og 12-3, jf. § 12-11. 

I § 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet står det: «Etter 

nærmere avtale mellom partene kan statlig eller regional myndighet helt eller delvis overta de 

oppgavene planadministrasjonen i kommunen og regional planmyndighet har med å 

organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. Oppnås ikke enighet mellom 

vedkommende myndighet og kommunen eller regional planmyndighet om organisering av 

planarbeidet, treffer departementet avgjørelsen. 

Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter 

samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og 

beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende 

plantype. Tilsvarende kan departementet i forskrift legge slik myndighet til et statlig 

utbyggingsselskap for veg. Gjeldende kommunale eller regionale planstrategier skal 

vurderes i forbindelse med planarbeidet». 

2.2 Organisering og gjennomføring av tradisjonell planprosess 

Forslagsstiller kan, etter avtale med partene helt eller delvis overta de oppgavene 

planadministrasjonen i kommunen og regional planmyndighet har med å organisere 

planarbeidet og utarbeide planforslag.    



 

 

 

I Gudbrandsdalen har de vedtatte E6-prosjektene fulgt tradisjonell planprosess. 

Forslagsstiller (Statens vegvesen) har benyttet seg av muligheten til å legge planene ut til 

offentlig ettersyn selv. Saksbehandlingen knyttet til planprosessene har da i all hovedsak 

vært utført av forslagsstiller (Statens vegvesen). 

 

I planprosessene knyttet til det pågående arbeidet med ny E6 gjennom Lillehammer og Øyer 

er det kommunene selv som har lagt frem planene.  Dette er en mer ressurskrevende 

fremgangsmåte for kommunen, men gir samtidig et større eierskap til planprosessen og 

innholdet i planene. 

 

2.3 Erfaringer med tradisjonelle planprosesser for store vegprosjekter som 

omfatter flere kommuner 

En tradisjonell planprosess har fordeler og ulemper sammenliknet med alternativene som 

kan være statlig eller interkommunalt plansamarbeid. I Innlandet har det utelukkende vært 

erfaringer med tradisjonelle planprosesser knyttet til de store vegprosjektene. Fremdriften på 

planarbeidet har variert mye prosjektene imellom.  Årsakene til lange planprosesser kan 

være mange, og ikke nødvendigvis knyttet til valg av type planprosess. God forankring og 

tydelige avklaringer i de tidlige planfasene, som f.eks. gjennom planprogrammet vil være det 

beste utgangspunktet for en forutsigbar fremdrift.     

 

Muligheter med tradisjonell planprosess 

• Kommunen sitter tettest på kunnskapen om forhold i egen kommune 

• Jo tettere en sitter på planprosessen jo lettere er det å registrere og ivareta lokale 
interesser  

• Det er trolig lettere å engasjere lokalbefolkningen og få til reell medvirkning jo mer 
delaktig kommunen er i planarbeidet  

• Kommunen utarbeider selv saksfremlegget og foretar selvstendige vurderinger av 
planforslaget som legges frem til politisk behandling   

• Kommunen kan lettere legge føringer for fremdriften i planprosessen slik at f.eks. 
tilstrekkelig medvirkning blir ivaretatt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer med tradisjonell planprosess 

• Forslagsstiller, statlige og regionale myndigheter får flere parter å forholde seg til. 



 

 

• De samme problemstillingene blir drøftet flere ganger og kan ende opp med ulike 
krav/bestemmelser på like problemstillinger i kommunene 

• Små kommuner kan ha begrenset kapasitet til å følge opp store og hurtige 
planprosesser 

• Det regionale og helhetlige perspektivet på tiltaket i den enkelte kommune kan bli 
undervurdert. Lokale hensyn kan få for stor betydning. 

 

 

Suksesskriterier for en tradisjonell planprosess 

• Tett samarbeid og koordinering mellom nabokommunene som er berørt av tiltaket.  

• Tett kontakt mellom administrasjon og politisk ledelse i kommunen. Det settes av 
dedikerte ressurser på tvers av ansvarsområder i kommunen til oppfølging av 
planarbeidet. 

• Grundig arbeid med planprogram, avgrensning av planområde og 
alternativvurderinger som behandles politisk  

 

3 Interkommunalt plansamarbeid  

3.1 Hva er interkommunalt plansamarbeid (IKP)? 

Plan- og bygningslovens kapittel 9 åpner opp for interkommunalt plansamarbeid. Et 

interkommunalt plansamarbeid anbefales for å sikre gjennomføring og samordning på tvers 

av kommunegrenser, og for å få på plass en helhetlig kommuneoverskridende løsning som 

ivaretar prosjektets overordnede mål. Se ellers vedlegg for Plan- og bygningslovens §9-1, 

3.ledd (vedlegg 1). 

 

Kravene i plan- og bygningsloven er at det oppnevnes et styre bestående av en representant 

fra hver kommune. Styrets oppgave er å lede det interkommunale plansamarbeidet og 

fungere som bindeledd mellom de deltakende kommunene. For å oppnå ønskede gevinster i 

forhold til framdrift i planarbeidet foreslås det at styret får fullmakt til å varsle oppstart av 

planprosessen, lage forslag til planprogram, og legge dette ut på høring/offentlig ettersyn, 

fastsette planprogrammet, utarbeide forslag til kommunedelplan/reguleringsplan med 

konsekvensutredning og legge dette ut på høring/offentlig ettersyn og utarbeide endelig 

planforslag som skal legges fram for kommunestyrene til vedtak, jfr. Plan- og bygningsloven 

§ 9-3. 

 

Det er viktig å presisere at det interkommunale plansamarbeidet ikke omfatter endelig vedtak 

av kommunedelplanene/reguleringsplanene. Endelig vedtak skal fattes av det enkelte 

kommunestyret. 

 

Også regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å 

innlede et slikt samarbeid når det ansees som nødvendig for å ivareta hensyn og løse 

planoppgave som går ut over den enkelte kommune. 

 



 

 

3.2 Organisering av interkommunalt plansamarbeid  

 

IKP har vært benyttet ved planleggingen av E18 Dørdal – Grimstad i Aust-Agder og 

Telemark og ved den pågående planleggingen av E16 Kongsvinger-E6 i Viken og Innlandet. 

Felles for begge disse prosjektene er oppnevnelsen av et felles styre bestående av 

ordførerne i de berørte kommunene samt etablering av en samarbeidsgruppe med bl.a. 

representanter fra regional stat og politisk toppledelse (fylkesordfører/varaordfører). På E18-

prosjektet var fylkeskommunen initiativtaker for å få gjennomført planprosessen som IKP, og 

gikk aktivt inn med bl.a. å påta seg rollen som plankoordinator, ut ifra et sterkt ønske om å få 

realisert vegprosjektet så raskt som mulig.  

 

På E16 prosjektet kom initiativet om IKP fra kommunene, som, i samarbeid med Nye Veier 

AS rekrutterte personell til stillingen som plankoordinator. AS. Viken og Innlandet 

fylkeskommune har spilt en litt mer passiv rolle, men har gjennom politiske vedtak sluttet seg 

til en slik organisasjonsmodell. Begge fylkeskommunene deltar med politisk og administrative 

ressurser i samarbeidsgruppa og plankoordinatorgruppa. 

 

Se ellers vedtekter for IKP i E16 Kongsvinger-E6 (vedlegg 2). 

 
 

 

 

3.3 Erfaringer med IKP 

 

For å lykkes med IKP er det viktig å ha et sterkt ønske om få bygget ny veg. Det er viktig å 

bruke god tid på å utvikle felles mål og jobbe sammen for å nå disse. For å sikre 

medvirkningen, må det være gode og åpne prosesser der plan og bygningsloven og god 

forvaltningsskikk ovenfor alle involverte parter ivaretas. Selv om lovverket avklarer en del 

«spilleregler» ved uenighet bør kommunen på forhånd avklare hvordan planarbeidet i 

hovedtrekk skal drives, og under hvilke rammer det skal skje. Fordeling av ansvar mellom 

styret i det interkommunale plansamarbeidet og den enkelte kommune er viktig å avklare på 



 

 

forhånd. Der bør i størst mulig grad være avklart på forhånd hvordan interessemotsetninger 

mellom partene skal løses. 

 

Muligheter med IKP 

• Lettere for kommunene å ha et helhetlig perspektiv 

• Raskere framdrift 

• Et felles saksframlegg for alle kommunene utarbeidet av plankoordinator 

• Samfunnsnytten blir klart dokumentert og fokusert 

• Større grad av påvirkning og politisk styring av planarbeidet. 

• Økt kompetanse og kapasitet i planprosessen 

• Økt målfokus 

• Fokus på det som er beslutningsrelevant i konsekvensutredningen 
 

Utfordringer med IKP 

• Rask fremdrift gjør det utfordrende å fange opp interesse-/ målkonflikter i tilstrekkelig 
grad, men kommunene har mulighet til å påvirke denne 

• NVAS (rask framdrift/samfunnsøkonomisk lønnsomhet) og kommunene (hensyn til 
lokale interesser) har ulike utfordringer og interesser å ivareta 

• Kapasitetsproblemer i kommunene pga. rask fremdrift 

• Sterkt målfokus på samfunnsnytten for de ulike korridorvalg kan medføre mindre 
fokus på konsekvenser på sidevegnett/lokale utfordringer og ønsker 

• Regional stat/fylkeskommunene må bruke mye ressurser i kvalitetssikring av 
forslaget til planprogram da dette i liten grad er detaljert og utredet 

• Kommunene delegerer makt til et styre 
 

Suksesskriterier for IKP 

• Rekruttering av en kompetent plankoordinator som har kontroll på de ulike aktørenes 
interesser og behov, samt bidrar til at lokale interesser blir ivaretatt i prosjektet. 

• Gjennomføring av en grundig medvirkningsprosess med folkemøter og bruk av en 
digital innspillsportal. 

• Felles forståelse for prosjektmålene og aktørene må forholde seg til målene. 

• Interkommunale plansamarbeid er gjennomførbart bare der hvor det i hovedsak er 
sammenfallende lokale og regionale interesser. 

• Tilstrekkelig informasjon og innspillsmuligheter til kommunene og 
innsigelsesmyndighetene underveis i prosessen for å tilrettelegge for tilstrekkelig 
forankring. 

 
 

4 Statlig plan  

4.1 Hva er statlig plan? 

Statlig plan er hjemlet i Plan- og bygningsloven §6-4, og åpner for at aktuelt departementet 

selv utarbeider plan eller kan be en kommune utarbeide plan i en situasjon der 

«gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak 

gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det». Staten har i kraft 



 

 

av dette en vid skjønnsmessig adgang til å utarbeide statlig plan. Lovkommentaren til plan- 

og bygningsloven påpeker imidlertid på at statlig plan bare bør benyttes i situasjoner hvor det 

ikke kan ventes at den ordinære kommunale eller regionale planleggingen vil føre til et 

resultat som kan godtas av staten. Erfaringsmessig er også staten varsomme med å bruke 

statlig plan der dette ikke er ønsket av kommunene.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samarbeid med 

Samferdselsdepartementet utarbeidet følgende kriterier for når statlig plan kan benyttes: 

• Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen 

• Det er større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet 
mellom kommunene i valg av løsning 

• Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser 

• Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan 

• Når det er store konflikter mellom statlige myndigheter 
 

4.2 Organisering og gjennomføring av arbeidet med statlig plan 

KMD avgjør om statlig plan skal benyttes. Anmodning om bruk av statlig plan kommer 

vanligvis fra et sektordepartement – dvs. Samferdselsdepartementet i vegsaker. Den/de 

involverte kommune(r) skal forelegges saken før KMD treffer avgjørelse om bruk av statlig 

plan. 

 

Ved en beslutning om statlig plan, går KMD inn i kommunestyrets rolle som planmyndighet. 

Kommunen vil gå fra å være vedtaksmyndighet til å bli en viktig høringsinstans i saken, på 

linje med andre høringsinstanser som er berørt. Kravene til prosess og medvirkning for 

statlig plan er de samme som for en ordinær kommunal planprosess. Et viktig unntak er det – 

det ikke kan fremmes innsigelse til en statlig plan. Det er KMD som har ansvaret for å 

gjennomføre planprosessen og som til slutt vedtar planen. 

 

Berørt(e) kommune(r) plikter å bistå departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med 

høring og utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning. Alternativt kan 

departementet be forslagsstiller (Nye Veier) bistå i dette arbeidet. 

 

Dersom det vedtas å benytte statlig plan, vil planarbeidet normalt bygge på den forutgående 

kommunale og regionale behandlingen av saken. Statlig plan har ofte blitt brukt når 

kommunen selv har fremmet/behandlet forslag til reguleringsplan, men at det i løpet av 

prosessen har oppstått konflikt med andre interesser.  

 

 

4.3 Erfaring med statlige planer 

I perioden fra 1989 til 2012 ble det utarbeidet 27 statlige planer. Nærmere halvparten av 

disse ble gjennomført i perioden 1991-1995, hvor en betydelig andel var knyttet til utbygging 

av hovedflyplassen på Gardermoen og tilknyttede samferdselsanlegg. 

 



 

 

I den senere tid er det utarbeidet og vedtatt statlig plan for E10/Rv85/Rv83 

Hålogalandsvegen, Regjeringskvartalet og Beredskapssenter for politiet (reguleringsplanene 

for alle tre prosjektene vedtatt av KMD i løpet av 2017). Ifølge artikkel på regjeringen.no 

(datert 13. desember 2019) pågår nå følgende statlige planprosesser: 

 
Det ser i hovedsak ut til å være effektivitet og konflikt som har begrunnet bruken av statlig 

plan i den senere tid. Med effektivitet menes ønsket om redusert tidsbruk og mens konflikt i 

vesentlig grad knytter seg til uenighet mellom horisontale og vertikale aktører – dvs. uenighet 

mellom statlige myndigheter, mellom lokale myndigheter og mellom statlige og lokale 

myndigheter. 

 

Enkelte prosjekter (eks. Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss og Regjeringskvartalet), 

har vært gjennomført raskt og effektivt. Andre prosjekter, hvor det er ser ut til å være stor 

lokalpolitisk uenighet, drar ut i tid. E39 Lyngdal vest-Sandnes er et eksempel på dette.   

 

Statens vegvesen anmodet i 2015 om bruk av statlig plan på E6 Ringebu sør (Elstad) -

Ringebu nord (Gunstadmoen), men Samferdselsdepartementet valgte da å sende planen 

tilbake til lokale myndigheter. På E8 i Troms var det satt i gang et arbeid med statlig plan, 

men i 2014 valgte departementet å overføre ansvaret for planarbeidet til Tromsø kommune, 

bl.a. som følge av lokalpolitiske hensyn og vedtak. 

 

Muligheter med statlig plan 

• Mindre ressurskrevende for kommunen, den slipper å gjennomføre planprosessen og 
fatte vedtak.  

• Normalt raskere framdrift 

• Ingen innsigelsesadgang 

• Samfunnsnytten blir klart dokumentert og fokusert 
 



 

 

Utfordringer med statlig plan 

• Ingen lokaldemokratisk beslutningsprosess 

• Det er trolig mer krevende å engasjere lokalbefolkningen og sikre reell medvirkning jo 
mindre delaktig kommunen er i planarbeidet  

• Kommunen kan ikke legge føringer for fremdriften i planprosessen for å sikre at f.eks. 
tilstrekkelig medvirkning blir ivaretatt 

• Sterkt målfokus på samfunnsnytten for de ulike korridorvalg kan medføre mindre 
fokus på konsekvenser på sidevegnett/lokale utfordringer og ønsker 

• Prosjekter som ikke er spesielt viktige for staten kan miste framdriften. 
Erfaringsmessig er det vanskelig å presse departementene til å øke tempoet i 
planprosessen.  

• Usikkerhet som følge av regjeringsskifter/partipolitiske prinsipper, jmf E8 i Troms 
 

Suksesskriterier for statlig plan 

• Samtlige involverte kommuner må ønske at planarbeidet gjennomføres som statlig 
plan 

• Man må søke å unngå uenigheter lokalt i planprosessen  

• Staten må opprettholde interessen for prosjektet gjennom planprosessen 
 

 

 

 
 
 

Kilder statlig plan: 

• Statlige arealplaner – artikkel på regjeringen.no datert 13. desember 2019. 

• Lovkommentarer til plandelen av plan- og bygningsloven (revidert utgave 2020) 

• Statlig plan i vegsektoren – intensjoner og realiteter (Arvid Strand – Kart og plan 3-2018) 
 
VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Kap. 9 i Plan- og bygningsloven 

 

§ 9-1.Interkommunalt plansamarbeid 

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er 

hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan 

omfatte alle kommunale plantyper. 

 

Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional 

planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene 

om å innlede et slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse 

oppgaver som går ut over den enkelte kommune. 

 

Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn 

og oppgaver, kan departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. 

Herunder kan det bestemme organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver 

samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike 

bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha hatt anledning til å uttale seg. 



 

 

 

§ 9-2.Organisering 

Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, 

med mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av 

kommunene, fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik 

det finner det hensiktsmessig. 

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt 

plansamarbeid. 

 

§ 9-3.Planprosess og planinnhold 

For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. 

kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges 

innenfor sitt område. 

De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 

planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 

Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Vedtekter for Interkommunalt plansamarbeid E16 Kongsvinger-E6 

 

1.INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID 

1.1 Kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger skal samarbeide om å gjennomføre 

planarbeidet for E16 mellom Kongsvinger i øst og E6 i Ullensaker i vest gjennom et 

interkommunalt plansamarbeid om kommunedelplaner. 

1.2 Formålet med samarbeidet er å sikre en helhetlig løsning på hele strekningen E16 mellom 

Kongsvinger i øst og E6 i Ullensaker i vest. I tillegg vil samarbeidet innebære en raskere og 

mereffektiv planprosess i det det kan gjennomføres en felles planprosess i stedet for en i hver 

kommune. 

 

1.2 Målet er at plansamarbeidet skal lede frem til at hver enkelt kommunale plan skal være i tråd med 

planforslaget som utarbeides av styret for det interkommunale plansamarbeidet. 

2. ORGANISERING AV PLANSAMARBEIDET 

 

2.1 Planarbeidet skal ledes av et styre, jf. pbl. § 9-2. 



 

 

 

2.2 Styrets oppgaver er å lede det interkommunale plansamarbeidet og fungere som bindeledd 

mellom de samarbeidene kommunene. 

 

2.3 Styret har ikke myndighet til å pådra de samarbeidende kommunene økonomiske 

forpliktelser. 

 

2.4 Kommunene skal velge en representant og en vararepresentant hver til styret. 

 

2.5 Styret velger selv leder og nestleder. 

 

2.6 Styret behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter, med mindre lederen av styret 

beslutter at saken tas til behandling ved fjernmøte eller undergis skriftlig behandling. 

 

2.7 Styret kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av styremedlemmene er til stedet. 

 

2.8 Vedtak treffes med alminnelig flertall. 

 

2.9 Det skal føres referat fra styremøte. Referatene skal sendes de deltakende kommunene. 

 

2.10 Styrets medlemmer har krav på dekning av utgifter og godtgjøring. Det er den enkelte kommune 

som skal dekke utgiftene til egne representanter i henhold til eget reglement. 

 

2.11 Ut over de reglene som her er fastsatt gis styret myndighet til selv å fastsette regler for sitt 

arbeide og til å organisere planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. 

 

3. STYRETS MYNDIGHET 

3.1 Melde oppstart av arbeid med kommunedelplanene og konsekvensutredning. 

 

3.2 Utarbeide forslag til planprogram og legge dette ut på høring/ettersyn. 

 

3.3 Fastsette planprogrammet. 

 

3.4 Utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning og øvrig dokumentasjon og legge 

planforslaget på høring/offentlig ettersyn. 

 

3.5 Utarbeide endelig planforslag som skal legges frem for kommunestyrene til vedtak. 

 

4. DE SAMARBEIDENDE KOMMUNENES MYNDIGHET 

4.1 Å treffe endelig planvedtak 

 

5. UTTREDENDE FRA ELLER OPPLØSNING AV SAMARBEIDET 

5.1 Uttreden 

Den enkelte kommune kan med 3 måneders varsel si opp sitt deltakerforhold. 

 

5.2 Oppløsning 

Dersom de samarbeidene kommunene er enig om det, kan samarbeidet oppløses med  

øyeblikkelig virkning. 


