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Samordning av statlige innsigelser - innsigelsen fremmes kommuneplan 2018 - 2030 - Tønsberg
Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel sendt på høring 28.09.18.
Det vises også til brev fra Fylkesmannen til kommunene 16.01.18 der det informeres om at
Regjeringens forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser har blitt en permanent
nasjonal ordning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt føringer på at
fylkesmannen kan avskjære innsigelser som:






ikke er begrunnet i nasjonale eller vesentlige regionale interesser eller av vesentlig
betydning for vedkommende organs saksområde, jf. pbl § 5-4 første ledd
er fremmet etter høringsfristen, jf. pbl § 5-4 siste ledd
har vært eller kunne vært fremmet tidligere, jf. pbl § 5-5 første ledd
er fremmet uten at statsetaten har deltatt i planprosessen, jf. pbl § 5-5 siste ledd
er motstridende og hindrer kommunen i å fatte planvedtak

Saken gjelder
Tønsberg kommune foretar en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel denne
planperioden. Blant annet er det foreslått tre arealer for midlertid rigg- og anleggsområder.
Forslagsstiller er Tønsberg kommune ved Bydrift. I konsekvensutredningen står det at arealene er
ønsket til midlertidig deponering av masser og materiell ved anleggsarbeid.
Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen som fagmyndighet skal
påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern,
landbruk, samfunnssikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser, mens Fylkesmannen
som samordningsmyndighet skal påse at innsigelser også fra øvrige statlige fagetater er tydelig
forankret i lov, forskrift eller retningslinje. Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle
innsigelsene og ta stilling til hvilke som skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har
myndighet til å fremme innsigelsen, men Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den.
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet.
Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

Det er fremmet innsigelse fra Fylkesmannen som fagmyndighet, ved fylkesmiljøvernsjefen.
Samordning av innsigelser
Fylkesmiljøvernsjefen har fremmet innsigelse til forslagene om midlertidig rigg- og
anleggsområde. Hjemmel for innsigelsen er plan- og bygningsloven § 5-4, jf. rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge. Det vises også til folkehelseloven.
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. Ivaretakelsen av hensynet til barn
og unges ligger innenfor de nasjonale interesser fylkesmiljøvernsjefen er satt til å ivareta. De
foreslåtte rigg- og anleggsområdene utfordrer disse interessene ved at de er lokalisert tett innpå
skole, barnehage, idrettsanlegg, friluftsområder og/eller skolevei. Fylkesmannen kan ikke se at de
nasjonale interessene skal måtte vike for det kommunale selvstyret i denne saken. Kommunen har
ikke gitt noen begrunnelse for valget av de foreslåtte arealene, og det er ikke vist til at andre
arealer har vært vurdert. Det vises for øvrig til begrunnelsen i fylkesmiljøvernsjefens uttalelse.
Innsigelsen hindrer ikke kommunen i å gjøre endelig planvedtak. Fylkesmiljøvernsjefen
oppfordrer til dialog for å komme frem til arealer som kan være bedre egnet og som samtidig
tilfredsstiller kommunens behov.
De formelle vilkårene for innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 5-5 er også oppfylt.
Konklusjon
Fylkesmannen finner at forslag til midlertidig rigg- og anleggsområder strider mot de nasjonale
interesser fylkesmiljøvernsjefen er satt til å ivareta. Innsigelsen fra fylkesmiljøvernsjefen fremmes
i sin helhet.
Videre prosess
Kommunen og fylkesmiljøvernsjefen oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom
partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsen.
Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene. Fra
Fylkesmannen vil assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen opptre som mekler.
Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold
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