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Osen kommune 

 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg Kommunestyret 
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa 
Dato 25.01.2023 
Tidspunkt kl 13:00 

 
Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling.  
 
Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller. 
 
 

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
John Einar Høvik Ordfører OS-AP 
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP 
Kaisa Moe Medlem OS-AP 
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP 
Kristian Momyr Medlem OS-AP 
Toril Aspaas Medlem OS-AP 
Tore O Green Medlem OS-AP 
Lise Henriksen Medlem OS-AP 
Line Stein Medlem OS-SP 
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP 
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP 
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF 
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF 
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF 
Magnar Sæther Medlem OS-BYS 

 
 
 
Saksliste 
Saksnr Sakstittel  
001/23 Godkjenning av møteinnkalling  
002/23 Samlesak for referatsaker  
001/23 Salgsbevillingskontroll Osen kommune  (Sætervika) 

25.11.2022 
 

002/23 Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte for Midt-
Norge IUA 25.11.2022 

 

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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003/23 Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-
sentral IKS 14.12.2022. 

 

004/23 Protokoll Representantskapet Brannvesenet Midt IKS 19.12.22  
005/23 Høring - Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og 

Olje- og energidepartementet 
 

006/23 Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige 
anskaffelser 

 

007/23 VS: LNVK | Høring – Regjeringens forslag til endringer i 
energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på 
land 

 

 Politiske saker  
003/23 Tilstandsrapport barnehage i Osen 2022  
004/23 Tilstandsrapport skole i Osen 2022  
005/23 Svar på anmodning om mottak av flykninger 2023  
006/23 Strategidokument 2023 - 2025 og rapporter 2022 - Osen 

bygdatun 
 

007/23 Godkjenning av handlingsplan og omstillingsplan Nord-Fosen 
Utvikling AS 

      

 Orienteringssaker  
 Tilstandsrapport barnehagen i Osen 2022 – kl. 13.30.  
 Tilstandsrapport skole i Osen 2022 – kl. 13.30  
 
 
 
 
Steinsdalen,  18.01.2023 
 
 
 
John Einar Høvik Greta Hagen 
Ordfører Sekretær 
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Vår ref. 23/50 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 18.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
001/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
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Vår ref. 23/50 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 18.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
002/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
001/23 Salgsbevillingskontroll Osen kommune  (Sætervika) 25.11.2022 
002/23 Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte for Midt-Norge IUA 25.11.2022 
003/23 Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 14.12.2022. 
004/23 Protokoll Representantskapet Brannvesenet Midt IKS 19.12.22 
005/23 Høring - Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og 

energidepartementet 
006/23 Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser 
007/23 VS: LNVK | Høring – Regjeringens forslag til endringer i energiloven og plan- og 

bygningsloven knyttet til vindkraft på land 
 
 
 
 
 
  



M 
AVARN 

Seo.rity 

Osen Kommune 
7740 STEINSDALEN 

Navn: 
Avdeling: 
Telefon: 
Telefaks: 
E-Mail: 

Morten Aune 
765/Nord-Trøndelag/Verdal 
02580 I 902 77 483 

Att: Greta Hagen 
kontoll.trondelag@nokas.com 

Deres dato: 25.11.2022 
Deres ref.: Greta Hagen 

Vår ref.: MA 
Dato: 05.12.2022 

SALGSBEVILLINGSKONTROLL 

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utførte 

salgsbevillingskontroller 25. November 2022 

Det ble denne gangen utført observasjoner i lokalene, det ble også sett på plassering av 

alkoholholdig drikke slik at det er et klart skille mellom hva som er alkoholholdig og 

alkoholfritt, dette var tilfredsstillende på de 1 butikkene som ble kontrollert, 

Det ble også kontrollert at Tobakk og Tobakkssurrogater ikke er i strid med salgsforbudet §9- 

30-33. Ved salgsstedet som ble kontrollert. Utsalgsstede hadde det på plass. 

Det ble i etterkant av kontrollkjøpene snakket med ansvarlige eller en annen ansatt i butikken 

om resultatet av kontrollen. 

Utover dette samt vedlagte rapportskjerna har vi ingen spesielle merknader til kontrollene. 

For ytterligere presiseringer eller for spørsmål er det bare å t a  kontakt 

Med vennlig hilsen 

Morten Aune 
Nk Drift - Områdeleder Kontroll Svinn / Security 

Avarn Security 

Vedlegg. 

Postadresse: 
Neptunveien 6 
7650 Verdal 

Besøksadresse: 
Neptunveien 6 
7650 Verdal 

Telefon: +47 902 77 483 
Sentralbord: +4 7 02580 

Bank: 1234.00.98765 
Org.nr.: 943 184 097 

E-post: 
kontroll.trondelag@nokas.com 
www.nokas.no 



Sjekkliste #1290  

AVARN 
Security 

Sjekkliste Dimensjon/sted 

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune • 
Sætervik Handel 

Kontrollør Dato og t id Andre detaljer 

MA 25/11/2022 Salgskontroll Osen Kommune Sætervik 
00:00 Handel 25.11.2022 

1. Stedets navn: 

Sætervik Handel 

2. Stedets adresse: 

Husvikveien 10. 7748 Sætervika 

3. Styrer: 

Nina Pettersen 

4. Stedfortreder: 

5. Mailadresse: 

6. Kontrollører: 

41263 

7. Kontroll utført i tidsrom: 

13.00 

8. Åpen eller lukket kontroll? 

Åpen 
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9. Salg t i l  for  unge  kunder  (også le t tø l )?  • 
10. Avkreves leg i t imas jon i t v i l s t i l fe l le r?  • 
11. Salg til åpenbar t  berusede? • 
12. Salg i i kke  godk jen te  loka ler?  • 
13. Salg til voksne fo r  v ideresalg? • 
14. Salg u tover  t i l la t t  sa lgst id? • 
15. T i ls t rekkel ig  t i l dekk ing  e t t e r  t i l la t t  sa lgst id? • 
16. Salg med raba t t ?  • 
17. Har salgsstedet u lov l ig  rek lame? 

18.  Er a lkoholvarer  plassert  s l ik at de t yde l ig  kan  sees av pub l ikum u ten f ra?  

19.  Orden i og u ten fo r  salgslokalet  - t i l f reds t i l l ende? 

20.  In te rne  kon t ro l l ru t ine r  - t i l f reds t i l l ende? 

21. Er det  innfør t  i n te rnkon t ro l l  e t t e r  a lkohol lovens f o r s k r i f t e r §  8? 

22. Er det  innfør t  i n te rnkon t ro l l  e t t e r  Tobakksskadelovens Forskr i f ter?  

• 
• 

• 
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23. Tilleggsrapport: 

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkolfritt og alkoholholdig ikke kan forveksles. 

Butikken vår ryddig og oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er i strid med salgsforbudet paragraf 

9-30-33. Etter kontrollen ble det tatt kontakt med ansatt/ansvarlig og redegjort for kontrollen. 

O K /  Ja 

14 

IKKE O K /  Nei  

0 

Sammenslått resultat 

100% 
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AVARN 
Security 

ARBEIDSSEDDEL 
S;f;.-+evv;ll\_ 11wwci e c • l(unde CT'. . 

Kontrollør y<:j : : . 

Arbeidets art f.ffe$..lfP...IIJ/:/.?.,(___ . 
DATO FRA KL. TIL KL. TIMER 

l(ontrollør 

I '2.-2 
Kunde ·  

Sats& Trykk Verdal AS 



Fra: Aune, Morten <Morten.Aune@avarnsecurity.com> 
Sendt: 02.01.2023 14:00:34 
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Hagen Greta 
<Greta.Hagen@osen.kommune.no> 
Emne: Salgsbevillingskontroll Osen kommune (Sætervika) 25.11.2022 

 
  
  
Morten Aune 
Områdeleder Kontroll Svinn / Security 
  
Avarn Security 
  
Neptunvegen 6 
7650 Verdal 
Norge 
  
Mobil: +47 902 77 483 
Sentralbord +47 915 02580 
morten.aune@avarnsecurity.com                                          
Les mer om oss på avarnsecurity.no  
  
  

mailto:morten.aune@avarnsecurity.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avarnsecurity.no%2F&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7C2e137b6ec01f44d1c66808daecc9bbdc%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C638082648433727903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=gmH7uq%2FGfEyF6qjeqecojdKOe%2FfTVm8qyayG1%2BrWGDQ%3D&reserved=0


Midt-Norge IUA
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning

MØTEPROTOKOLL
Midt-Norge IUAs representantskap

Møtet gjelder: Konstituerende representantskapsmøte Midt-Norge IUA
Dato og tid: 25.11.2022, 10:00-11:00
Sted: Teams-møte

Tilstede:
Frosta Frode Revhaug
Frøya Johan Pettersen
Indre Fosen Knut Ola Vang
Malvik Trond Hoseth
Melhus Jorid O. Jagtøyen
Meråker Anne Karin Langsåvold
Midtre Gauldal Arild Karlsen
Oppdal Ingvill Dalseg
Os Runa Finborud
Rindal Magnar Dalsegg
Selbu Per Erik Eidem
Trondheim Camilla S. Moe
Tydal Per Ingebrigt Græsli
Ørland Ogne Undertun
Åfjord Einar Eian

Forfall:
Heim Odd Jarle Svanem, Marit Sandvik
Hitra Dag Robert Bjørshol
Holtålen
Orkland
Osen John Einar Høvik, Egil Arve Johannessen
Rennebu Ola Øie, Marit Bjerkås
Røros
Skaun Øystein Syrstad, Barbro Bolme
Stjørdal Anja Elisabeth Ristad, Rolf Charles Berg

Andre deltakere:
Fra styret: Torbjørn Mæhlumsveen
Fra sekretariat: Anna Carlsson

Post- og besøksadresse: Fakturaadresse:
Midt-Norge IUA Sentralbord: +47 72547600 Trondheim kommune
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS E-postadresse: iua@tbrt.no Fakturamottak
Sluppenvegen 18 Internettadresse: www.mniua.no TK org.kode: 963000
7037 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO 942 110 464 Postboks 2399 Torgarden

7004 Trondheim
https://sign.visma.net/nb/document-check/a4864f38-70f0-48c0-b425-a525280526f2
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Midt-Norge IUA
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning

Saker til behandling

Sak 1 Valg av ordstyrer og protokollfører i møtet

Vedtak: Som ordstyrer velges Torbjørn Mæhlumsveen. Som protokollfører velges Anna

Carlsson. Deltakere til å signere protokollen er Einar Eian og Knut Ola Vang.

Sak 2 Gjennomgang av deltakere (beslutningsdyktighet)

Vedtak: For at representantskapet skal være beslutningsdyktig kreves det at minst

halvparten av deltakerne er tilstede. 15 av 24 deltakere var tilstede og representantskapet

er beslutningsdyktig.

Sak 3 Valg av leder og nestleder i representantskapet

Vedtak: Representantskapet i Midt-Norge IUA velger Camilla S. Moe, Trondheim kommune,

som leder, samt Ogne Undertun, Ørland kommune, som nestleder for Midt-Norge IUAs

representantskap.

Sak 4 Representanter til valgkomité for valg av styre

Vedtak: Representantskapet i Midt-Norge IUA velger Camilla S. Moe, Trondheim kommune,

som leder for valgkomiteen, samt Einar Eian, Åfjord kommune og Magnar Dalsegg, Rindal

kommune som medlemmer.

Sak 5 Møteplan for representantskapet 2023

Vedtak: Representantskapet i Midt-Norge IUA vedtar foreslått møteplan for 2023, med

møtedatoer 26.04.2023, kl 8-10 og 13.12.2023, kl. 8-10. Møtene gjennomføres som

Teams-møter.

Post- og besøksadresse: Fakturaadresse:
Midt-Norge IUA Sentralbord: +47 72547600 Trondheim kommune
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS E-postadresse: iua@tbrt.no Fakturamottak
Sluppenvegen 18 Internettadresse: www.mniua.no TK org.kode: 963000
7037 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO 942 110 464 Postboks 2399 Torgarden

7004 Trondheim
https://sign.visma.net/nb/document-check/a4864f38-70f0-48c0-b425-a525280526f2
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/nb/document-check/a4864f38-70f0-48c0-b425-a525280526f2
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Fra: Trondheim kommune <no-reply@trondheim.kommune.no> 
Sendt: 13.12.2022 17:57:52 
Til: postmottak@frosta.kommune.no, Johannessen Egil Arve 
<Egil.Johannessen@osen.kommune.no>, Høvik John Einar 
<John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, marit.bjerkas@rennebu.kommune.no, 
ola.oie@rennebu.kommune.no, magnar.dalsegg@rindal.kommune.no, 
vibeke.langli@rindal.kommune.no, postmottak@froya.kommune.no, 
post@heim.kommune.no, postmottak@hitra.kommune.no, 
epost@holtalen.kommune.no, Postmottak Indre Fosen kommune 
<Postmottak@indrefosen.kommune.no>, postmottak@malvik.kommune.no, 
postmottak@melhus.kommune.no, postmottak@meraker.kommune.no, 
postmottak@mgk.no, post@oppdal.kommune.no, postmottak@orkland.kommune.no, 
postmottak@os.kommune.no, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, postmottak@rennebu.kommune.no, 
post@rindal.kommune.no, postmottak@roros.kommune.no, 
postmottak@selbu.kommune.no, postmottak@skaun.kommune.no, 
postmottak@stjordal.kommune.no, tk.postmottak@trondheim.kommune.no, 
postmottak@tydal.kommune.no, Postmottak Ørland 
<Postmottak@orland.kommune.no>, Postmottak Åfjord kommune 
<postmottak@afjord.kommune.no>, Torbjorn.Mehlumsveen@tbrt.no, 
frode.revhaug@frosta.kommune.no, kari_presthus@hotmail.com, 
johan.pettersen@froya.kommune.no, jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no, 
stine.estenstad@melhus.kommune.no, 
Anne.Karin.Langsavold@meraker.kommune.no, 
Kjersti.Kjenes@meraker.kommune.no, ak@gbriks.no, 
elisabeth.hals@oppdal.kommune.no, geir.espnes@oppdal.kommune.no, 
ingda@trondelagfylke.no, Frode.Welve@selbu.kommune.no, 
oystein.syrstad@gmail.com, anja.ristad@stjordal.kommune.no, 
rolf.charles.berg@stjordal.kommune.no, 
Hans.Runar.Kojedal@tydal.kommune.no, 
per.ingebrikt.grasli@tydal.kommune.no, Odde Finn Olav 
<Finn.Olav.Odde@orland.kommune.no>, Undertun Ogne 
<Ogne.Undertun@orland.kommune.no>, Eian Einar 
<Einar.Eian@afjord.kommune.no>, Vibeke Stjern 
<Vibeke.Stjern@afjord.kommune.no>, MaritWisloff.Norborg@froya.kommune.no, 
marit.sandvik@heim.kommune.no, odd.svanem@heim.kommune.no, 
Dag.Robert.Bjorshol@hitra.kommune.no, ingar.engan@holtalen.kommune.no, 
Knut.How@holtalen.kommune.no, per.erik.eidem@selbu.kommune.no, 
barbro.bolme@akademika.no, oddvar.kjoren@gmail.com, bjoerkoe@online.no, 
peousten@bbnett.no, runa.finborud@os.kommune.no, 
anette.fenstad@trondheim.kommune.no, 
camilla.renate.storseth.moe@trondheim.kommune.no, Buhaug Bjørnar 
<bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no>, Knut Ola Vang 
<knut.ola.vang@gmail.com>, ordforer@malvik.kommune.no, ole-
herman.sveian@malvik.kommune.no 
Emne: Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte for Midt-Norge 
IUA 25.11.2022 22/27516 
 
[Du mottar ikke ofte e-post fra no-reply@trondheim.kommune.no. Finn ut 
hvorfor dette er viktig på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification ] 
 
Saksnr: 22/27516-2 
Løpenr: 163937/22 
Saksbehandler: Anna Carlsson 



Deres ref.: 
 
Oversender vedlagte dokument. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anna Carlsson 
Midt-Norge IUA 
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning 



PROTOKOLL 

Representantskapets møte 

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Til stede: 
Leder: 
Nestleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Rita Ottervik, Trondheim 
Frode Båtnes, Namsos 
Hans Eide, Ørland 
Petter Lindseth, Skaun 
Nina Bakken Bye, Levanger 
Per Erik Eidem, Selbu 
Jens Arne Kvello, Tydal 
Ola Øie, Rennebu 
Trond Hoseth, Malvik 
Runa Finborud, Os 
Odd Svanem, Heim 
Knut Arne Strømøy, Frøya 
Einar Eian, Åfjord 
Dag Robert Bjørshol, Hitra 
Tor Arne Moen, Rindal 
Arve Hitterdal, Holtålen 
Isak Bush, Røros 
Erlend Fiskum, Grong 
Hege Sangen, Overhalla 
Geir Arild Espnes, Oppdal 
Amund Hellesø, Nærøysund 
Frode Revhaug, Frosta 
Britt Helstad, Bindal 
Ole Sandvik, Stjørdal 
Jonny Melting, Inderøy 
Hege Nordheim Viken, Høylandet 
Anne Berit Lein, Steinkjer 
Kjersti Kjenes, Meråker 
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Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 

Pål Sverre Fikse, Verdal 
Arnt Einar Bardal, Snåsa 
Mari-Anne Hoff, Leka 
Jørn Ove Totland, Lierne 
Marius Berntsen, Namsskogan 
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger 

Forfall: 
Osen, Indre Fosen, Røyrvik, Orkland, Melhus og Midtre Gauldal 

Fra styret: Michael Momyr 

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland 
Bjørn Rian 

Fra Trondheim kommunerevisjon: Per Olav Nilsen 

Sted: Teams Møte 
Tid: Onsdag 14. desember 2022, kl. 1000 - 1200 

Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale. 
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Saker til behandling: 

Sak 7/22 

Sak 8/22 

Sak 9/22 

Sak 10/22 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: 
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 34 medlemmer av 
Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført. 

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Frode Revhaug og Hege Saugen 

Godkjenning Budsjett 2023 Økonomiplan 2023 - 2026. 

Budsjett 2023 Økonomiplan 2023-2026 er vedlagt. 

Vedtak: 
Representantskapet godkjenner Budsjett 2023 Økonomiplan 2023-2026 
som fremlagt. 

Orientering om regnskap 2022. 

Daglig leder orienterer om prognose for 2022, samt refusjoner. 

Vedtak: 
Representantskapet tar informasjon til orientering. 

Tilskudd NKS 110 IKS i perioden 2023 - 2026. 

Styreleder og Daglig leder informerer. 

Ref Styresak 30/22. 
Vedtak: 
Styret tar informasjon til orientering. 

Styre mener at dagens AHV er tilfredsstillende. 
Styre bestille en utredning av basisoppgaver og gjennomgående behov i 
landets 110-sentraler. 
En eventuell innføring av AHV utsettes til OHV-del 2 er innført. 

Saksfremlegg vedlagt. 
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Vedtak: 
Representantskapet tar informasjon til etterretning. 

Representantskapet mener at dagens AHV - løsning i MN 110 er 
tilfredsstill ende. 

Representantskapet bestiller en utredning av basisoppgaver og 
gjennomgående behov i landets 110-sentraler angående anskaffelse av 
eventuelt nytt AHV, samt kostnadsoverslag fra NKS 110 IKS. 

Et eventuelt prosjekt for AHV utsettes til ny kommunikasjonsplattform 
(Nødnett-del 2) er innført. 

For å sikre økonomisk forutsigbarhet, anmoder Representantskapet at 
fremtidige investeringer blir lånefinansiert i NKS 110 IKS 

Sak 11/22 

Sak 12/22 

Strategidokument - Midt-Norge HO-sentral IKS perioden 2023 - 2030. 

Styreleder og Daglig leder informerer. 

Vedtak: 
Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering. 

Informasjon fra Daglig leder. 

  Sykefravær. 
  Personell og vikarer. 
  Deltagelser nasjonale prosjekter. 

Vedtak: 
Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering. 
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Møtet slutt: Id. 11:30 

Neste møte i Representantskapet: 

Signaturer protokoll: 
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Fra: Arvid Vollum <Arvid.Vollum@mn110.no> 
Sendt: 11.01.2023 09:09:58 
Til: Stabsrom <stabsrom@mn110.no>, Anders Reitaas <Anders.Reitaas@mn110.no>, Frode 
Kvernland <Frode.Kvernland@mn110.no>, Kvello Jens Arne 
<Jens.Arne.Kvello@tydal.kommune.no>, Per Erik Eidem 
<Per.Erik.Eidem@selbu.kommune.no>, Odde Finn Olav 
<Finn.Olav.Odde@orland.kommune.no>, 'Græsli Per Ingebrikt' 
<Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no>, Geir Arild Espnes 
<geir.espnes@oppdal.kommune.no>, Ola Øie <ola.oie@rennebu.kommune.no>, Ottervik Rita 
<rita.ottervik@trondheim.kommune.no>, Reidulf Myren <reidulf.myren@hemne.kommune.no>, 
Runa Finborud <runa.finborud@os.kommune.no>, 'sivmoe@midtre-gauldal.kommune.no' 
<sivmoe@midtre-gauldal.kommune.no>, Saghaug Steinar 
<Steinar.Saghaug@indrefosen.kommune.no>, 'stine.estenstad@melhus.kommune.no' 
<stine.estenstad@melhus.kommune.no>, Knut Arne Strømøy 
<KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no>, Trond Hoseth <trond.hoseth@malvik.kommune.no>, 
Vibeke Stjern <Vibeke.Stjern@afjord.kommune.no>, isak.busch@roros.kommune.no, 
gunn.iversen.stokke@skaun.kommune.no, odd.svanem@heim.kommune.no, Reidulf Myren 
<reidulf.myren@heim.kommune.no>, Eide Hans <Hans.Eide@orland.kommune.no>, 
Are Hilstad <are.hilstad@orkland.kommune.no>, Arve Hitterdal 
<Arve.Hitterdal@holtalen.kommune.no>, Tor Arne Moen 
<tor.arne.moen@surnadal.kommune.no>, Marit Bjerkås 
<Marit.Bjerkas@rennebu.kommune.no>, Knut Ola Vang <knut.ola.vang@gmail.com>, Hammer 
Bjørn <Bjorn.Hammer@skaun.kommune.no>, Frank Grønås 
<frank.gronas@trondheim.kommune.no>, per-olav.nilsen@trondheim.kommune.no, Michael 
Momyr <michael@momyr.no>, mona.berger@trondheim.kommune.no, Michael Momyr 
<michael.momyr@tronderenergi.no>, Eian Einar <Einar.Eian@afjord.kommune.no>, Frank 
Hansen <frank.hansen@mn110.no>, Sivert Moen <sivert.moen@midtre-gauldal.kommune.no>, 
Dag Robert Bjørshol <dag.robert.bjorshol@hitra.kommune.no>, Fagervold Harald 
<harfage@gmail.com>, Ingunn Helle <ingunn.helle@trondheim.kommune.no>, Olaf Løberg 
<olaf.loberg@trondheim.kommune.no>, christian.elgaaen@roros.kommune.no, 
nils.ole.evjen@rindal.kommune.no, marit.sandvik@heim.kommune.no, Høvik John Einar 
<John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, borgny.grande@grong.kommune.no, 
frode.batnes@namsos.kommune.no, reidar.rodli@lierne.kommune.no, 
paal.fikse@verdal.kommune.no, bente.estil@lierne.kommune.no, 
hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no, stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no, 
hege.nordheim-viken@hoylandet.kommune.no, hege.saugen@overhalla.kommune.no, olav-
jorgen.bjorkas@flatanger.kommune.no, amund.helleso@vikna.kommune.no, 
elisabeth.helmersen@leka.kommune.no, Elisabeth Hals <elisabeth.hals@oppdal.kommune.no>, 
Buhaug Bjørnar <bjornar.buhaug@indrefosen.kommune.no>, 
magnar.andersen@trondheim.kommune.no, Håvard Sæther 
<havard.saether@namsos.kommune.no>, anne.berit.lein@steinkjer.kommune.no, 
anita.ravlo.sand@levanger.kommune.no, frode.revhaug@frosta.kommune.no, 
eli.arnstad@stjordal.kommune.no, kjersti.kjenes@meraker.kommune.no, 
amund.helleso@naroysund.kommune.no, ida.stuberg@inderoy.kommune.no, 
arnt.einar.bardal@snasa.kommune.no, kari_presthus@hotmail.com, 
britt.helstad@bindal.kommune.no, vibeke.langli@rindal.kommune.no, 
Rolf.Charles.Berg@stjordal.kommune.no, jonny@bergokonomi.no, 



Siri.grottjord@skaun.kommune.no, Sand, Anita Ravlo <anita.sand@levanger.kommune.no>, 
Sandvik Ole Hermod <Ole.Hermod.Sandvik@stjordal.kommune.no>, totland76@gmail.com, 
Johan Pettersen <johan.pettersen@froya.kommune.no>, Reitan, Trine 
<trine.reitan@verdal.kommune.no>, Reitan Tor Jakob 
<Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>, Michael Momyr <michael.momyr@aneo.com>, 
Bye, Nina Bakken <nina.bye@levanger.kommune.no>, Petter Lindseth 
<Petter.Lindseth@skaun.kommune.no>, Bjørn Rian <Bjorn.Rian@mn110.no>, mari-
anne_hoff@hotmail.com 
Kopi: 'postmottak@froya.kommune.no' <postmottak@froya.kommune.no>, 
'postmottak@hitra.kommune.no' <postmottak@hitra.kommune.no>, 
'epost@holtalen.kommune.no' <epost@holtalen.kommune.no>, Malvik kommune 
(postmottak@malvik.kommune.no) <postmottak@malvik.kommune.no>, 
'postmottak@melhus.kommune.no' <postmottak@melhus.kommune.no>, 'postmottak@midtre-
gauldal.kommune.no' <postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>, 'post@oppdal.kommune.no' 
<post@oppdal.kommune.no>, 'postmottak@os.kommune.no' <postmottak@os.kommune.no>, 
'postmottak@roros.kommune.no' <postmottak@roros.kommune.no>, 
'postmottak@selbu.kommune.no' <postmottak@selbu.kommune.no>, 
'postmottak@skaun.kommune.no' <postmottak@skaun.kommune.no>, Postmottak Tk 
<Tk.Postmottak@trondheim.kommune.no>, 'postmottak@tydal.kommune.no' 
<postmottak@tydal.kommune.no>, Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, 
Postmottak Åfjord kommune <postmottak@afjord.kommune.no>, 
postmottak@orkland.kommune.no, postmottak@heim.kommune.no, post@rindal.kommune.no, 
Postmottak Indre Fosen kommune <Postmottak@indrefosen.kommune.no>, 
postmottak@bindal.kommune.no, postmottak@flatanger.kommune.no, 
postmottak@frosta.kommune.no, postmottak@grong.kommune.no, 
postmottak@hoylandet.kommune.no, postmottak@inderoy.kommune.no, 
post@leka.kommune.no, postmottak@levanger.kommune.no, postmottak@lierne.kommune.no, 
postmottak@namsos.kommune.no, postmottak@namsskogan.kommune.no, 
post@naroysund.kommune.no, Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, 
postmottak@overhalla.kommune.no, postmottak@royrvik.kommune.no, 
postmottak@snasa.kommune.no, postmottak@steinkjer.kommune.no, 
postmottak@stjordal.kommune.no, postmottak@verdal.kommune.no 
Emne: Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 14.12.2022. 

 
Hei alle sammen. 
  
Et riktig godt nyttår ønskes fra oss i sentralen😊 
  
Vedlagt vennligst finn relevante dokumenter fra Representantskapsmøtet 14.12.2022. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
Arvid Vollum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Daglig leder 
Midt-Norge 110-sentral IKS 
Mobil: 991 03 705 
Epost: arvid.vollum@mn110.no  
  

Midt-Norge 110-sentral IKS 
Sluppenvegen 20, 7037 Trondheim 
www.mn110.no 
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MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 

21.11.2022 - Rev. 01 



kon mi Ian n - form II for nkrin o for t etnin er. 

Behandling av økonomiplan og budsjett 

Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert som et IKS, og heter i dag Midt-Norge 
110-sentral I KS. 

Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt 
Økonomiplan for 4 år fremover, og sender dette til Representantskapet i desember 
hvert år for godkjenning. 

Budsjett 2023 

Sammenslåingsprosessen med Namdal 110-sentral ble et faktum 29.09.2022, kl. 10:00. 
Overgangen gikk «knirkefritt», der lange dager og måneder med forberedelser ga et godt 
resultat. 

Budsjett 2023 Økonomiplan 2023-2026 blir derfor den første som en stor og robust sentral. 
Nasjonale kostnader i forbindelse med drift og investeringer i Nasjonalt Kommunesamarbeid 
for 110-sentraler IKS, heretter kalt NKS 110 IKS, er økende, og man ser nå i Budsjett 2023 
stordriftsfordelene i og med at man har samlet regionen i en 110-sentral. Eierbidraget for 2023 
øker kun med kr 1,- per innbygger fra Revidert Budsjett 2022, på tross av store økninger i 
nasjonale investeringskostnader, pensjonskostnader, og andre poster, slik at kronebeløpet 
per innbygger holder seg så stabilt som overhodet mulig. Se figurer i punkt 4. 

1. Alarmabonnementer 

Alarmabonnementsinntekter for 2023 er budsjettert til kr. 20.414.000. 

Sentralen deler alarmabonnementsinntektene 50/50 med respektive brannvesen, slik at 
våre brannvesen vil få refundert 10.207.000 i 2023. Dette utgjør i snitt kr 22,- per 
innbygger. 

Alarmabonnementsinntektene dekker kostnadene med alarmtilknytningen til 110-sentralen. 
Dette er linjeleie, lisenser på systemer, hardware, markedsavdelingen, samt lønn for tiden 
dette binder opp i operasjonsrommet. Denne driften er en viktig del av sentralens virksomhet 
fra et brannforebyggende perspektiv, og viktig for kommunene, da noe av dette også går 
direkte tilbake til kommunene i form av et lavere eierbidrag. 

2. Lønnskostnader 

Lønnsbudsjett 2023 blir 33.930.000, en økning på 8.864.000 i forhold til Revidert Budsjett 
2022. Dette skyldes en økning i regnskapsført pensjon, oppbemanning i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelse, økning i arbeidsgiveravgift og feriepenger, samt normal 
lønnsvekst. 
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Lønnsoppgjør 2023 er forventet på 4%. 

Lønns- og Pensjonskostnader 

Fordeling lønn Budsjett (rev) 2022 Budsjett 2023 Endring 22-23 

Fastlønn kr 12812000 kr 17 082 000 -kr 4270000 

Lørdags- og søndagstillegg- fast kr 840000 kr 951000 -kr 111000 

Kvelds- og nattillegg- fast kr 1378000 kr 1146000 kr 232 000 

Helligdagstillegg - variabel kr 620000 kr 850000 -kr 230000 

Vaktledertillegg kr 91000 kr 120000 -kr 29000 

Undervisningstillegg kr 174000 kr 300000 -kr 126000 

Overtid kr 1425000 kr 2 200000 -kr 775000 

Styrehonorar kr 325000 kr 300000 kr 25000 

Feriepenger kr 2013000 kr 2 718000 -kr 705 000 

Pe rsonforsi kring kr 165 000 kr 165 000 kr - 

AGA kr 2 798000 kr 3 642 000 -kr 844000 

Lønnkostnader ekskl. pensjoner kr 22 641000 kr 29474000 -kr 6833000 

Pensjonskostnad kr 2125000 kr 3 905 000 -kr 1780000 

AGA av pensjonskostnad kr 300000 kr 551000 -kr 251000 

Lønnskostnader inkl. pensjoner kr 25066000 kr 33930000 -kr 8864000 

Herav total AGA kr 3 098000 kr 4193 000 -kr 1095 000 

Pensjonskostnader 

Pensjonskostnadene øker betraktelig i 2023. Dette på grunn av at det er en økt 
bemanning i sentralen, så vel som forventet lønnsvekst i tiden fremover. 
Regnskapsført pensjonskostnad i 2023 er da forventet på 3.905.000, som er en økning 
på 1. 780.000 fra 2.125.000 i 2022. Dette er et tall som inkluderer premieavvik. 
Det beregnes også 14.1 % arbeidsgiveravgift på alle pensjonsposter. 
Selskapet følger prinsippet om løpende kostnadsføring av pensjoner (årets premieavvik 
kostnadsføres fullt ut neste år og fordeles ikke over 7 år). Dette er i tråd med 
Representantskapets vedtak. 

Økonomiplan 2023-2026 forutsetter pensjonskostnad lik dagens nivå i hele perioden. 

3. Øvrige driftsutgifter 

Sum driftsutgifter i budsjett 2023 er på 74.951.000. 

Endringene gjelder økte lønns- og sosiale kostnader på grunn av oppbemanning i 
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen, samt større refusjon til brannvesen for andel av 
alarmabonnementsinntekter og i gebyrer for unødig alarm. 

NKS 110 IKS er omtalt i punkt 4. 
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4. NKS 110 IKS 

Tilskudd i 2023: 

NKS110- tilskudd t i l  investeringer 

NKS110- tilskudd t i l  drift 

Investeringen av nytt oppdragshåndteringsverktøy og avskrivning av dette, skjer i NKS 11 0 
IKS, slik at kostnadene for dette hos sentralene blir en driftskostnad. Som IKS, kan vi som 
sentral ikke ta opp lån for å finansiere investeringer i et annet IKS. Finansieringen av 
kostnadene i NKS 110 IKS må skje som et kapitalinnskudd fra eierne. Eiere av NKS 110 
IKS som er IKS'er må finansiere større investeringstilskudd ved bruk av fonds, eventuelt 
ved kapitalinnskudd fra sine eierkommuner. I 2023 er investeringstilskudd til NKS 110 IKS 
finansiert gjennom årets eiertilskudd i MN 110 IKS. 

Den totale kostnaden i forbindelse med anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem 
(OHV), ligger etter 2023 på rundt 24.000.000 for oss som sentral. 

Utrullingen av nytt OHV er 1 ½ år forsinket, noe som har ført til ytterligere kostnader for 
sentralene, og som ligger som en del av «tilskudd til investeringer» i 2023. 

I økonomiplanen i perioden 2024-2026, har sentralen valgt å legge inn kostnad lik 2023 i 
hele perioden, da det er stor usikkerhet rundt størrelsen på tilskuddet fremover. 

Det er 3 faktorer som påvirker kostnadene til 110-sentralene i perioden: 

Investering og drift av nytt OHV, som er ferdig utrullet i slutten av 2023, og nasjonal 
anskaffelse av ny kommunikasjonsplattform (Nødnett del 2), som skal være ferdig ved 
utgangen av 2026, er ikke valgfrie. Begge disse investeringene faller inn under 
Stortingsmelding 201 0 - 2011 «1 00S», som sier at den norske stat tar førsteinvesteringen 
av nødnettutstyr, men at alle fremtidige oppgraderinger skal brukerfinansieres, med andre 
ord kommunene for vår del. Det betyr igjen at disse 2 investeringene ikke er valgfrie, og må 
derfor gjennomføres i alle landets 110-sentraler. 

Anskaffelse av AHV (alarmhåndteringsverktøy) som er påbegynt i NKS 110 IKS, er ikke 
nasjonalt pålagt, men et valg gjort av Styre og Representantskap i NKS 110. Dette kan bli 
en veldig dyr og kompleks løsning, siden ingen av landets 110-sentraler har de samme 
behovene for funksjonalitet i et slikt system. 

Kostnader i forbindelse med anskaffelse av AHV og ny kommunikasjonsplattform er enda 
helt ukjente, og derfor helt umulig å forutsi. NKS 11 0 I KS har enda ikke utarbeidet en 
økonomiplan for perioden, slik at det gjør det enda vanskeligere for oss som sentral å forutsi 
kostnader knyttet til dette. Det skal i løpet av 2023 utarbeides en økonomiplan for NKS 110 
IKS, slik at det for neste års arbeid med budsjett og økonomiplan forhåpentligvis blir noe 
mer forutsigbart. Sentralen har derfor valgt å legge inn kostnad lik 2023 for NKS 110 IKS i 
hele perioden, da det må antas at alle år vil utløse årlige kostnader knyttet til pågående 
anskaffelser frem mot 2026. 

Det er nå en pågående utredning om fremtidige investeringer bør lånefinansieres i NKS 11 0 
IKS, slik at det for 110-sentralene blir en mer forutsigbar og jevn utgiftspost i årene 
fremover. Dette er planlagt behandlet i et Representantskapsmøte i april 2023. 
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Skulle det bli slik at det ikke blir vedtatt å lånefinansiere fremtidige investeringer i NKS 11 0 
IKS, så blir anbefalingen å bygge opp et fond for å sørge for et mest mulig forutsigbart og 
jevnt eiertilskudd til sentralen. 

For å synliggjøre kostnaden og hva som ligger i eierbidraget per innbygger, er det 
utarbeidet 3 figurer under. Kostnaden som er brukt for NKS 110 IKS og for regnestykkets 
del, er 4.000.000 i investeringer i tillegg til 1.800.000 i økte kostnader for 2023, som til 
sammen utgjør 5.800.000. Det har vi igjen delt på antall innbyggere, 471.672, som da gir 
12,- per innbygger. Det er her vi helt klart ser stordriftsfordelene med å være en region, slik 
at også denne kostnaden kan deles over flere innbyggere. 

Figur 3 viser tydelig at nettokostnaden for eierkommunene i hele økonomiperioden holder 
seg veldig stabil. 

Tabell som viser innhold i kronebeløp 2023 2024 2025 2026 

Investeringer/nye kostnader NKS110 kr 12 kr 12 kr 12 kr 12 

Drift MN110 kr 81 kr 85 kr 85 kr 88 
Kronebeløp pr innbygger (refusjoner) kr 93 kr 97 kr 97 kr 100 

Refusjoner alarmabonnement gjennomsnitt kr 22 kr 23 kr 23 kr 24 

Netto kr 71 kr 75 kr 74 kr 76 
Figur 1. 

Tabell som viser innhold kronebeløp 
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Figur 2. 
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Tabell som viser netto kronebeløp 
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Figur 3. 

5. Investeringer 

Det er planlagt investeringer i 2023. 

En post i investeringsregnskapet 2023 er det årlige EK-innskuddet i TKP, med et 
beløp på 250.000, og i tillegg et mindre beløp til investeringer i varige driftsmidler i 
forbindelse med opprettelse av 2 ekstra operatørplasser til øvelser, trening, og 
uteksaminering. 

Om man ser på hele perioden, så ser man en økning i 2024. Det er da planlagt med 
ny skjermvegg i sentralen, da den gamle er analog og utdatert, slik at det er blitt 
vanskelig å koble til digitale moderne systemer. 

6. Pris- og lønnsvekst 

Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. 

Oppsummerjnq 

Budsjettet 2023 er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger 
tilgjengelige ved utarbeidelsestidspunktet. 

Budsjett 2023 betyr at samlet eierbidrag for dagens eiere blir på kr 93,- per innbygger. Det er 
opp kun kr 1,- fra 2022, på tross av betydelige økninger i flere kostnadsposter, slik at man helt 
tydelig ser stordriftsfordelene med å være en felles sentral. Se figurer over. 
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Refusjonen, 50% av alarmabonnementsinntektene pålydende 10.207.000 til våre brannvesen, 
utgjør i snitt ca. 22,- per innbygger, slik at netto kostnad i snitt om man overordnet bruker 
innbyggertall, vil være kr 71,- per innbygger. Dette vil variere noe, da det vil gi større 
reduksjon for de brannvesen som har flere alarmkunder i sin region. 

Usikkerheten i perioden 2024 - 2026, ligger i kostnader knyttet til NKS 110 IKS. 
Investeringene av AHV og ny kommunikasjonsplattform vil bli et nytt økonomisk løft, enten det 
lånefinansieres i NKS'et eller om det må skje gjennom oppbygging av et fond for å ivareta 
disse kostnadene. 

Kostnader knyttet til den daglige driften av sentralen, forventes stabil og kun påvirket av lønns- 
og prisvekst. 
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T p A 2 - 

DRIFTSBUDSJETT 2023 2024 2025 2026 
Driftsinntekter 

Alarmabonnementer -kr 20414 000 -kr 21231000 -kr 22 080 000 -kr 22 963 000 

Admin. alarmabb/unødig -kr 210 000 -kr 210 000 -kr 210 000 -kr 210 000 

Unødig alarm -kr 11000000 -kr 11000000 -kr 11000 000 -kr 11000 000 

Inntekter Drone -kr 50 000 -kr 50000 -kr 50000 -kr 50000 

Refusjoner -kr 43 865 000 -kr 45 903 000 -kr 45 987 000 -kr 47111000 

Sum -kr 7S 539 000 -kr 78 394 000 -kr 79 327 000 -kr 81334000 

Driftsutgifter 

Lønn kr 25 832 000 kr 26 607 000 kr 27 405 000 kr 28 227 000 

AGA kr 3 642 000 kr 3 751000 kr 3 864 000 kr 3 980 000 

Pensjonskostnader kr 3 905 000 kr 3 905 000 kr 3 905 000 kr 3 905 000 

AGA pensjonskostnad kr 551000 kr 551000 kr 551000 kr 551000 

Kjøp av varer og tjenester kr 11466 000 kr 11950 000 kr 12 548 000 kr 13 175 000 

Unødig alarm, fra brannvesen kr 11000 000 kr 11000 000 kr 11000000 kr 11000000 

Andel alarmabonnement - refusjon 50% kr 10 207 000 kr 10 616 000 kr 11040000 kr 11482 000 

NKS110 - tilskudd til investeringer kr 3 937 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 

N KS110 - tilskudd til drift kr 3 985 000 kr 5 000 000 kr 5 000000 kr 5 000 000 

Avskrivninger kr 426 000 kr 426 000 kr 426000 kr 426 000 

Sum driftsutgifter kr 74951000 kr 76 806000 kr 78 739000 kr 80746 000 

Driftsresultat (neg. tall= pos. resultat) -kr 588 000 -kr 1588 000 -kr 588000 -kr 588 000 

Finansposter 

Avdrag lån 

Motpost avskrivninger -kr 426 000 -kr 426 000 -kr 426000 -kr 426000 

Renteinntekter -kr 560 000 -kr 560 000 -kr 560 000 -kr 560 000 

Ordinært resultat (neg. tall= pos. resultat) -kr 1574000 -kr 2 574 000 -kr 1574000 -kr 1574 000 

Interne finanstransaksjoner 

Avsetninger IT kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 

Bruk av frie driftsfond investeringer 

Overført til investeringsregnskapet kr 600 000 kr 1600 000 kr 600 000 kr 600 000 

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -kr 824000 -kr 824000 -kr 824000 -kr 824000 

LIKVIDITETSMESSIG RESULTAT: 

Regnskapsmessig resultat kr 824000 

Kostnadsført pensjonskostnad inkl. premieavvik reverseres kr 3 905000 

Betalbar pensjonspremie kostnadsføres i stedet kr 4 729000 

Likviditetsmessig resultat kr 

Dette viser at likviditetseffekten = 0 i 2023. Eiertilskudd er dimensjonert for å dekke de 
betalbare pensjonspremier. Når da kostnadsposten pensjoner er lavere enn premien, oppstår 
et regnskapsmessig positivt årsresultat, som vil bli overført til frie fond. Dette årsoverskuddet 
innebærer ikke en tilsvarende likvidøkning i året - likvidøkningen = 0. 
Årsoverskuddet på 824.000 tilsvarer årets netto premieavvik. 
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INVESTERINGER 2023 

Investeringsbudsjett 
Investeringer 

Investeringer i varige driftsmidler 

Kjøp av aksjer og andeler (EK-innsk. i TKP) 

ansiering 

kav  lånemidler 

gav driftsmidler 

Kompensasjon for mva 

Overført fra årets driftsbudsjett/-regnskap 

2023 

88 000 

600 000 

688 000 688 000 
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Ledere og eiere av 110-sentralene  
 
 
 

    

 

Eierskap og behov for ny kommunikasjonsløsning for 110-sentralene 
 
Ny kommunikasjonsløsning for 110-sentralene 
Kommunikasjonsløsningen ICCS ble finansiert av staten og levert til 110-sentralene i forbindelse med 
Nødnettprosjektet fra 2011-2015. ICCS brukes i dag av alle 110-sentralene for å håndtere radio og 
telefoni, herunder viktige funksjoner som mottak av nødanrop, utalarmering og kommunikasjon over 
talegrupper i Nødnett.  
 
Dagens kommunikasjonsløsning er levert av Frequentis. I 2018 inngikk DSB avtale med Frequentis om 
forlenget vedlikehold og support av løsningen til 22. desember 2026. Kontrakten kan sies opp med seks 
måneders varsel før utløpsdato. I perioden 2020 til 2024 har det vært gjennomført oppgraderinger, og det 
planlegges med ytterligere nødvendig fornyelse av systemet for å sikre stabil og sikker drift ut hele 
kontraktsperioden. Det vil være nødvendig å anskaffe en ny og fremtidsrettet kommunikasjonsløsning for 
110-sentralene innen avtalen med Frequentis utløper i 2026. Den nye kommunikasjonsløsningen må 
kobles til dagens Nødnett og samtidig forberedes for neste generasjons Nødnett. 
 
Eierskap til ny kommunikasjonsløsning  
Da Nødnett skulle bygges ut i hele Norge, besluttet Stortinget, jf. Prop. 100 S (2010–2011) og Innst. 371 
S (2010-2011), at staten skulle finansiere engangsinvestering av brukerutstyr til kjernebrukerne (brann, 
helse og politi) som var nødvendig for å kommunisere i Nødnett. Kostnadene til drift av Nødnett og drift 
av brukerutstyr, samt reinvesteringer i eget brukerutstyr skulle dekkes av brukerne selv. Disse 
beslutningene ligger fortsatt til grunn.  
 
I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven har kommunene ansvar for å ivareta brannberedskapen. 
Nødmeldetjenesten er et kommunalt ansvar og 110-sentralene skal bemannes, utrustes og opereres slik at 
de til enhver tid ivaretar oppgavene sine. DSB eier dagens kommunikasjonsløsning, men det er 
kommunene ved 110-sentralene som finansierer drift og forvaltning av løsningen. Brukerfinansiering er 
en grunnleggende forutsetning. Kommunalt eierskap vil sikre eiers kontroll over fremtidige investeringer. 
Dette legger til rette for en helhetlig, kommunal forvaltning av alle løsningene på 110-sentralene, samt 
nærhet til 110-tjenestens operative behov. Ved anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning vil det derfor 
være riktig at ansvaret tilfaller eierne av 110-sentralene. 
 
DSBs rolle i prosessen med å anskaffe ny kommunikasjonsløsning 
Anskaffelse og implementering av komplekse tekniske løsninger tar erfaringsmessig minst 2-3 år. For å 
sikre at en ny løsning er på plass før dagens kontrollromsavtale utløper, anbefaler DSB at arbeidet med å 
planlegge anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning starter i 2023.  
 
DSB vil kunne bistå i arbeidet med anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning. DSB har tilsvarende rolle i 
samarbeidet med Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110 IKS) i prosjektet for 
anskaffelse og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).  
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DSB inviterer til dialogmøte 23. november kl. 10 for mer informasjon og mulighet til å stille spørsmål. 
Egen Teams-invitasjon vil bli sendt ut. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette brevet bare er sendt til 110-sentralene, da DSB ser dette som 
hensiktsmessig som følge av ulik organisering av 110-sentralene. DSB ber derfor 110-sentralene om å 
sende dette brevet videre til sine eiere og eventuelt andre som trenger denne informasjonen. Det samme 
gjelder invitasjonen til dialogmøtet.  
 
 

Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon 
 
 
Eline Palm Paxal Bjørn Morten Skudsveen 

Avdelingsdirektør Seksjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
 
Ledere i 110-sentralene    
 
 

 



  

MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 

 
Saksfremlegg Sak 8/22 
 
Tilskudd til Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentraler IKS, heretter kalt NKS 

110 IKS, blir i perioden 2023 – 2026 den vanskeligste delen av budsjettarbeidet 
fremover, da kostnader for kommende investeringer er umulig å forutse. 

 
Styreleder og Daglig leder deltok på nasjonalt møte arrangert av DSB, den 23. 

november, angående anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning (Nødnett del 2). 
DSB informerte i et brev datert 21.09.2022 om behovet for å komme i gang med 

anskaffelsen av ny kommunikasjonsløsning for landets 110-sentraler. (Vedlagt). 
 

Prosjektet anbefaler en oppstart i 2023, med ferdigstillelse i 2026. Dette betyr at vi får 
en løpende investeringskostnad på dette i årene som kommer, med en kostnad som 

per i dag er umulig å forutse. NKS 110 IKS har per i dag ikke utarbeidet en 
økonomiplan for den neste perioden, noe som gjør det enda vanskeligere for 110-
sentralene i budsjettprosesser. Dette skal utarbeides i 2023, slik at vi forhåpentligvis 

kan få en bedre forutsigbarhet fremover. 
 

Innføringen av nytt OHV (oppdragshåndteringsverktøy) skulle vært ferdigstilt innen 
utgangen av 2022, men er ytterligere utsatt, slik at vi som sentral først vil få dette i 

andre halvdel av 2023. Forsinkelser fordyrer prosjektet, der vi som sentral har en 
ytterligere investeringskostnad i forbindelse med dette på ca. 4 millioner i 2023. 

Totalt har dette prosjektet til nå kostet nesten 24 millioner for vår del, og det nærmer 
seg ferdigstillelse, med kjente kostnader. 

 
Nytt OHV (Nødnett del 1) og kommende investering av ny kommunikasjonsløsning 

(Nødnett del 2) faller under følgende og er nasjonalt pålagt: 
 

Da Nødnett skulle bygges ut i hele Norge, besluttet Stortinget, jf. Prop. 100 S (2010–
2011) og Innst. 371 S (2010-2011), at staten skulle finansiere engangsinvestering av 
brukerutstyr til kjernebrukerne (brann, helse og politi) som var nødvendig for å 
kommunisere i Nødnett. Kostnadene til drift av Nødnett og drift av brukerutstyr, samt 
reinvesteringer i eget brukerutstyr skulle dekkes av brukerne selv.  
 
Styret og Representantskapet i NKS 110 IKS, har besluttet å begynne prosessen på 
enda et prosjekt, mellom ferdigstillelsen av nytt OHV og anskaffelse av ny 
kommunikasjonsløsning. Dette omhandler anskaffelse av nytt 
alarmhåndteringsverktøy, heretter kalt nytt AHV. Dette er ikke et prosjekt som vi er 
pålagt av myndighetene. Landets 110-sentraler har i dag verktøy som ivaretar dette 
på en god måte, der vi i MN110 har landets mest sømløse løsning. 
 
Vår sentral har representanter i arbeidsgrupper i dette prosjektet, der det kommer 
tydelig frem at ingen av landets 110-sentraler har like behov. Det går fra 



  

MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 

våre behov, som vi finner «enkle» på mange måter på grunn av måten vi har satt 
dette opp på, til behov for meget komplekse løsninger til fakturering og 
kundebehandling hos andre sentraler. Det sier seg selv i et slikt prosjekt, at om hver 
sentral skal ivareta sine løsninger i en felles nasjonal løsning, i en felles nasjonal 
anskaffelse, så blir dette ekstremt dyr å utvikle. Det er blitt nevnt fra pålitelige kilder 
at dette kan bli en mer kostbar løsning enn anskaffelsen av nytt OHV, som vi nå er i 
ferd med å ferdigstille. 
 
Denne problemstillingen ble tatt opp i Styret under sak 30/22, der oppfatningen er at 
dagens løsning for alarmhåndtering som er moderne og forholdsvis rimelig, er 
tilfredsstillende i tiden som kommer, slik at NKS 110 IKS bedre kan utrede om og når 
man eventuelt trenger å ta denne store investeringen og til hvilken pris. 
Investeringskostnadene på dette prosjektet vil eventuelt komme anslagsvis i 2024-
2025, altså overlappende med anskaffelsen av ny kommunikasjonsløsning. Dette vil 
påføre kommunene enorme kostnader i perioden. 
 
I sak 21/22 sier Styret følgende i vedtaket: 
 
«For å sikre forutsigbarhet anmoder styret at fremtidig investeringer blir lånefinansiert 
i NKS 110 IKS». 
 
 
Basert på Styrets vedtak i sak 30/22 og 21/22 legges følgende til grunn som forslag 
til vedtak: 
 
Representantskapet mener at dagens AHV- løsning i MN110 er tilfredsstillende. 
     
Representantskapet bestiller en utredning av basisoppgaver og gjennomgående 
behov i landets 110-sentraler angående anskaffelse av eventuelt nytt AHV, samt 
kostnadsoverslag fra NKS 110 IKS. 
 
Et eventuelt prosjekt for AHV utsettes til ny kommunikasjonsplattform (Nødnett-del 2) 
er innført. 
 
For å sikre økonomisk forutsigbarhet, anmoder Representantskapet at fremtidige 
investeringer blir lånefinansiert i NKS 110 IKS 
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REGNSKAPSOVERSIKT 2022
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ANSKAFFELSE NYTT AHV 
(ALARMHÅNDTERINGSVERKTØY)



Pålitelig kilde mener det vil koste så mye 
som 100-300 mill å utvikle sentralt system.

Vanskelig økonomisk når denne 
kostnaden faller mellom OHV og 
Nødnett del 2.

Ønsker at Representantskapet fatter et 
vedtak på saken.

Vi har per i dag et system som fungerer 
utmerket og er rimelig.



TILSKUDD NKS 110 IKS I PERIODEN 
2023 - 2026



Lagt inn 8 mill per år i perioden 2024 - 2026

Ingen økonomiplan enda fra NKS 110 for 

2024 - 2026.

Lånefinansiering i NKS 110 for fremtidige 

investeringer viktig.

Avgjørelse på lånefinansiering i NKS 110 i april 

2023.



MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 
PERIODEN 2023 - 2030



Utvikling av et strategidokument som 
vedtas i Representantskapet i 2023.

Ta inn alle nye ting som angår sentralen, 
som tilgjengelighetsdirektivet, 
bærekraftsrapportering, utvikling av 
sentralen.

Gir Representantskapet en overordnet 
«kjøreplan» inn mot 2030.

Vanskelig å se forbi 2030, da utviklingen 
skjer så raskt.



INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER



➢Utfordringer ifb sykefravær. 

➢Vikarer.

➢Deltagelse nasjonale prosjekter.



1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Total

(Begge kjønn)

Egenmeldt 4,94 % 2,59 % 3,00 % 1,07 % 2,90 %

Legemeldt 10,77 % 8,13 % 7,66 % 7,42 % 8,50 %

Egenmeldt og legemeldt 15,72 % 10,73 % 10,66 % 8,49 % 11,40 %

Sykefravær MN110 - 2022 
Oppdatert 01.12.2022



4,94%

2,59% 3,00%

0,83%

10,77%

8,13%
7,66%

5,71%

15,72%
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6,54%
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Sykefravær 2022

Egenmeldt Legemeldt Egenmeldt og legemeldt
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MØTEPROTOKOLL 
    

Møtedato: 19.12.22   

Sted: Møte/vedtak avholdt med Epost Tid:  

 
Møteleder: 

 
 

 
Referent: 

 
Håvard Bye 

 
Til stede: 

 
Representantskapet: 
Signar Berger, Anne Berit Lein, Reidar Rødli, Hans Oskar Devik, Trine Reitan, 
Ida Stuberg, Øystein Bjørnes, Pål Sverre Fikse, Ragnhild Kvalø, John Einar 
Høvik, Arnt Einar Bardal   
 
 

 
Forfall: 

 
 

 

Sakliste 
 
Sak 23/22 Verdivurdering av eiendeler overført Brannvesenet Midt IKS fra Verdal 
kommune  
Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen. Saken behandles 
pr epost. Saken er behandlet tidligere, men det var feil summering i tabellen som var 
utarbeidet. Ny verdi er kr 3 455 000,-. Dette blir da inngangsverdien til Verdal kommune.  
 
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: 
Representantskapet vedtar den fremlagte verdifastsettelse utført av Egenes AS, som Verdal 
kommune sin verdi av overførte eiendeler, kr 3 455 000,-. Dette som Verdal kommune sin 
inngangsverdi.   
 
   
 
------------------                                                          
underskrift                                                                   
 
Møtereferatet sendes på e-post til: 
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer 
Styrets medlemmer og varamedlemmer  
Postmottak i eierkommuner 
Revisor 



Fra: Håvard Bye <Havard.Bye@brannmidt.no> 
Sendt: 19.12.2022 07:54:29 
Til: Kari Anne Gaare <kari.gaare@revisjonmidtnorge.no>, Solbjørg Grøtan Aasland 
<Solbjorg.Grotan.Aasland@inderoy.kommune.no>, Anne Berit Lein 
<Anne.Berit.Lein@steinkjer.kommune.no>, Arnt Einar Bardal 
<arnt.einar.bardal@snasa.kommune.no>, Hans Oskar Devik 
<hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>, Ida Stuberg <ida.Stuberg@inderoy.kommune.no>, 
Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, Pål Sverre Fikse 
<pal.sverre.fikse@verdal.kommune.no>, Ragnhild Kvalø 
<Ragnhild.Kvalo@steinkjer.kommune.no>, Reidar Rødli <reidar.rodli@lierne.kommune.no>, 
Signar Tormod Berger <signar.tormod.berger@inderoy.kommune.no>, Trine Reitan 
<trre@verdal.kommune.no>, Øystein Bjørnes <Oystein.Bjornes@steinkjer.kommune.no>, Frank 
Åge Aspnes (frank_aspnes@hotmail.com) <frank_aspnes@hotmail.com>, Grete Bruce 
<grete.bruce@allskog.no>, grete bruce pri <grete.bruce@online.no>, Gunn Tangstad 
(gunn.tangstad@steinkjer.net) <gunn.tangstad@steinkjer.net>, Kjetil Bjørnerås 
<Kjetil.Bjorneras@brannmidt.no>, Lisbeth Heggli <lisbeth@royrvikrk.no>, 'Per A. Løvhaugen' 
<per.arne.lovhaugen@allskog.no>, Per Tore Bratberg <pertore@fjossystemer.no>, Solvår A. M. 
Tangen <seterjente@gmail.com>, Anne Grete Rolien Valbekmo 
<anne.valbekmo@verdal.kommune.no>, Bjarne Ellingsen 
<Bjarne.Ellingsen@steinkjer.kommune.no>, Bjørn Ludvig Bergsmo 
<Bjorn.Ludvig.Bergsmo@steinkjer.kommune.no>, Bodil Haukø <bodil.hauko@gmail.com>, 
Johannessen Egil (privat) <egiljohannessen@hotmail.com>, Emma Giskås 
<Emma.s.g@hotmail.no>, Geir Jostein Ørsjødal <Geir.Jostein.Orsjodal@inderoy.kommune.no>, 
Jonny Melting <Jonny.Melting@inderoy.kommune.no>, Jørn Arve Totland 
<totland76@gmail.com>, Lillian Berg <lillianobergli@gmail.com>, Lise Eriksen 
<Lise.Eriksen@inderoy.kommune.no>, Natalia Lillegaard 
<Natalia.Lillegaard@steinkjer.kommune.no>, Nils Vidar Bratlandsmo 
<bratlandsmo@gmail.com>, Ole Gunnar Hallager <olegunnarhallager@live.no>, Rolf Sturla 
Velde <sturla.velde@gmail.com>, Siv Furunes <Siv.Furunes@inderoy.kommune.no>, Tor Arne 
Garnvik <Tor.Arne.Garnvik@steinkjer.kommune.no>, Tore Kristiansen <torek3@online.no>, 
Tore Wold <Tore.Wold@inderoy.kommune.no>, Henry Skevik <henry.skevik@redcross.no>, 
Njål Gran <Njal.Gran@brannmidt.no>, ind-Postmottak <postmottak@inderoy.kommune.no>, 
Lierne Kommune Postmottak <Postmottak@lierne.kommune.no>, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, Postmottak Snåsa <postmottak@snasa.kommune.no>, 
Royrvik Kommune Postmottak <Postmottak@royrvik.kommune.no>, ste-postmottak 
<postmottak@steinkjer.kommune.no>, Verdal kommune <postmottak@verdal.kommune.no> 
Emne: Protokoll Representantskapet Brannvesenet Midt IKS 19.12.22 

 
Hei! 
  
Vedlagt protokoll sak behandlet pr epost representantskapet Brannvesenet Midt IKS. 
  
Vennlig hilsen 
  
Håvard Bye 
Daglig leder/Brannsjef 
Tlf 93 49 15 99 



Epost: havard.bye@brannmidt.no 
  



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Planavdelingen 

Saksbehandler 
Knut Grønntun 
22 24 56 66 

Alminnelig høring - forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og 
bygningsloven knyttet til vindkraft på land. Høringsfrist 27. februar 2023. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet sender med dette 

forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (pbl.) på alminnelig høring.  

 

Departementene foreslår endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som gjelder 

prosesser for etablering av vindkraftanlegg. Forslagene følger opp Stortingets 

anmodningsvedtak der regjeringen bes om å fremme et forslag om å innlemme planlegging 

og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. Øvrige endringer i regelverket eller 

praktisering av regelverket som er forutsatt av Stortinget i forbindelse med behandling av 

Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land, omfattes ikke av dette forslaget. 

 

Forslagene innebærer en endring i beslutningsprosessene for vindkraftanlegg. Kommunene 

har stort sett tatt stilling til nye vindkraftprosjekter ved høring i konsesjonsprosessen, mens 

den formelle planavklaringen ofte har skjedd ved etterfølgende dispensasjon eller 

planendring. Departementenes forslag innebærer at det skal gjøres en overordnet avklaring 

av arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering, før det gis 

konsesjon. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft i et område. 

Konsesjonsbehandlingen videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle 

fordeler og ulemper ved prosjektet.  

 

Det overordnede formålet med forslaget til lovendringer er å styrke kommunenes rolle i 

planlegging og utbygging av vindkraft på land. Mål om effektive og ressursbesparende 

prosesser som bidrar til å redusere konfliktnivået, er viktige hensyn i forslaget. Dette vil gi 
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grunnlag for videre utbygging av vindkraft, som er viktig for å styrke kraftbalansen og nå de 

nasjonale klimamålene.  

 

Departementene foreslår en endring i energiloven § 2-2 slik at konsesjon for vindkraft på 

land ikke lenger kan gis før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven. Hovedregelen 

er at dette skjer gjennom vedtak av en områderegulering, som skal være på et overordnet 

nivå. Den detaljerte planleggingen skjer gjennom konsesjonsbehandlingen og etterfølgende 

detaljplaner etter energiloven. Det stilles ikke krav om samtidig behandling av de to 

prosessene, men det legges opp til at slik samordning kan skje der dette er hensiktsmessig.  

 

Departementene foreslår en endring i pbl. § 3-7 om at konsesjonsmyndigheten for vindkraft 

etter energiloven (Norges vassdrags- og energidirektorat), etter samråd med kommunen kan 

sende områdereguleringer for vindkraft på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Dette 

er begrunnet med hensynet til effektivitet, og med at kommuner kan ha begrensede 

ressurser til slike saker og derfor ønsker å overlate deler av arbeidet til 

konsesjonsmyndigheten. Kommunen er fortsatt planmyndighet, og de vanlige regler for 

planlegging etter pbl. gjelder.  

 

Videre foreslår departementene at bestemmelsen i pbl. § 6-4 siste ledd om statlig arealplan, 

ikke lenger skal gjelde for vindkraft på land. Endringen innebærer at Olje- og 

energidepartementet ikke lenger kan beslutte at konsesjon for vindkraft uten videre skal ha 

virkning som statlig plan. En eventuell statlig arealplan for vindkraftanlegg skal etter forslaget 

følge de ordinære bestemmelsene for statlig arealplan i pbl. § 6-4. 

 

Departementene foreslår å innføre et krav om områderegulering for konsesjonspliktige 

vindkraftanlegg på land, gjennom en endring i pbl. § 12-1. Områdereguleringen skal være 

overordnet, og detaljeringsnivået skal begrenses til overordnede arealmessige forutsetninger 

som er relevante for kommunens beslutning om arealbruk. Det kan dispenseres fra krav om 

områderegulering der overordnede arealmessige forutsetninger er utredet og avklart på 

samme detaljeringsnivå som områderegulering i annen plan, f.eks. kommune(del)plan. Der 

det ligger til rette for det, bør områderegulering og konsesjonsprosess samordnes i tid med 

felles konsekvensutredning. 

 

Departementene foreslår en endring i pbl. § 12-2, som gir kommunene rett til å kreve at 

private utarbeider områderegulering for vindkraftanlegg. Etter dagens regelverk kan ikke 

kommunen pålegge andre myndigheter eller private å utarbeide områderegulering. 

Intensjonen med lovendringen er at i de tilfeller det foreligger en konkret tiltakshaver, kan 

kommunen be denne om å sette i gang områderegulering for å avklare om det kan 

gjennomføres vindkraftutbygging. Ved at reglene for private planforslag gjøres gjeldende for 

slike områdereguleringer, vil blant annet reglene om oppstartfasen og tidsfrister gjelde. 

Kommunene kan etter dette beslutte at et forslag til områderegulering for vindkraft kan 

stoppes allerede i oppstartfasen.  
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Som følge av at adgangen til å gi en vindkraftkonsesjon virkning som statlig plan oppheves, 

foreslås en ny § 12-18 som begrenser adgangen til å oppheve eller endre områderegulering 

for vindkraftanlegg der det er søkt om konsesjon etter energiloven. Begrensningen foreslås å 

vare til byggefristen som gjelder for konsesjonen er utløpt. I denne perioden krever 

oppheving eller vesentlig endring av områdereguleringen samtykke fra departementet. Dette 

gjelder ikke dersom det er tiltakshaver som fremmer forslag om planendring. Hensikten med 

forslaget er å sikre forutsigbarhet mot at en kommune skal kunne oppheve eller endre planen 

på vesentlig måte, etter at konsesjonsprosess er igangsatt. Forslaget vil gjelde alle 

områdereguleringer der konsesjonsprosess er igangsatt. Det er derfor ikke nødvendig at 

departementet treffer særlig vedtak for den enkelte plan om å begrense adgangen til å endre 

eller oppheve planen.  

 

Det foreslås ingen endringer i adgangen til å utarbeide regionale planer for vindkraft, eller i 

reglene om kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Avklaring i kommune(del)plan 

vil som tidligere være aktuelt når kommunene ønsker å avklare om det er egnede områder 

for vindkraft i kommunen, og om de i så fall ønsker å legge slike områder inn i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke et krav om at kommunen avklarer vindkraft gjennom 

kommuneplanprosessen før områderegulering gjennomføres.  

 

I tillegg til departementenes forslag til lovendringer knyttet til utbygging av vindkraft, fremmer 

Kommunal- og distriktsdepartementet forslag til endring i pbl. § 6-4 som presiserer at det ikke 

er klagerett på statlig arealplan. Bestemmelsen lovfester det som har vært langvarig praksis 

etter både gjeldende lov og plan- og bygningsloven av 1985, og innebærer ingen endring av 

rettstilstanden.  

 

Det er gjennomført et første konsultasjonsmøte med Sametinget, og det er gjort endringer og 

tilførsler i høringsnotatet på bakgrunn av dette. Det er imidlertid ikke konsultert ferdig med 

Sametinget om lovforslaget, og departementene vil fortsette konsultasjonene under og etter 

høringen.  

 

 

Frist for å gi høringsuttalelse er 27. februar 2023. 

 

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn 

høringssvar» på http://www.regjeringen.no/id2958919. Der ligger også høringsnotat og 

høringsliste.  

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir 

publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til 

underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.  

 

http://www.regjeringen.no/id2958919
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Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Knut Grønntun i 

Kommunal- og distriktsdepartementet, tlf. 22 24 56 66, eller underdirektør Tollef Taksdal i 

Olje- og energidepartementet, tlf. 22 24 61 71. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Knut Grønntun 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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1 Innledning og sammendrag 

1.1 Innledning 

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet fremmer i dette 
høringsnotatet forslag til lovendringer for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak der 
regjeringen bes om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av 
vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. Øvrige endringer i regelverket eller 
praktisering av regelverket som er forutsatt av Stortinget i forbindelse med behandling 
av Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land (Vindkraftmeldingen) inngår ikke i de 
forslagene som foreslås i dette høringsnotatet. 

Arbeidet er også forankret i Hurdalsplattformen, som slår fast at regjeringen vil tillate 
utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept. Behandling 
etter plan- og bygningsloven skal fremme lokal aksept og forankring. 

1.2 Stortingets anmodningsvedtak 

I 2020 la regjeringen Solberg fram Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land. Meldingen 
ble utarbeidet etter at regjeringen besluttet å ikke gå videre med forslaget til en nasjonal 
ramme for vindkraft, som ble lagt fram i april 2019. I Vindkraftmeldingen ble det varslet 
endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Meldingen la ikke opp til noen 
endringer om forholdet mellom konsesjonsbehandling etter energiloven og planlegging 
etter plan- og bygningsloven. I Stortingets offentlige høring av meldingen ble det 
framsatt ønske om å innlemme vindkraft i plan- og bygningsloven. Stortinget sluttet seg 
til dette ved behandlingen av Vindkraftmeldingen. I energi- og miljøkomitéens innstilling 
til meldingen i Innst. 101 S. (2020-2021), tilrås Stortinget å be regjeringen om å fremme 
et forslag om å «… innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og 
bygningsloven». Stortingets enstemmige anmodningsvedtak nr. 143 er likelydende med 
komitéens innstilling.  I samme møte traff Stortinget anmodningsvedtak nr. 142, som 
lyder: «Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde 
på vindturbiner og at det etableres en buffersone til bebyggelse eller annen aktivitet.»  

Ved Stortingets behandling av tilleggsmeldingen til Energimeldingen (Meld. St. 11(2021-
2022) 10. juni 2022 fattet Stortinget nytt anmodningsvedtak nr. 722 som i innhold fulgte 
opp anmodningsvedtak nr. 143. 
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2 Bakgrunn  

2.1 Historikk og utfordringer fram til i dag 

2.1.1 Økt utbygging av vindkraft som følge av økt etterspørsel og endrede 
økonomiske rammevilkår 

Forslag om endringer i behandlingsprosessene for vindkraft må ses i sammenheng med 
utviklingen av vindkraft i Norge de siste 20 årene. Denne utviklingen er relevant for å 
forstå både bakgrunnen for Stortingets anmodningsvedtak og for å vurdere 
oppfølgingen av disse.  

På begynnelsen av 2000-tallet begynte vindkraft å bli en del av energimiksen i Norge. For 
å stimulere til ny fornybar kraftproduksjon, ble det gjort ulike endringer i de økonomiske 
rammebetingelsene for vindkraft mellom 2010 og 2019. Et felles elsertifikatmarked med 
Sverige ble innført fra 1. januar 2012. Ordningen skulle sikre kraftprodusenter som 
investerte i ny fornybar kraftproduksjon en ekstra inntekt, forutsatt at anlegget ble satt i 
drift innen 31. desember 2020, senere utvidet til 2021. Ordningen medførte at det ble 
meldt inn svært mange prosjekter, og konsesjonsmyndighetene ga mange nye 
konsesjoner til vindkraftanlegg som skulle konkurrere i sertifikatmarkedet. Kostnadene 
for å bygge vindkraft i Norge var imidlertid fremdeles så høye at få prosjekter ble 
realisert i den første fasen under sertifikatmarkedet. Stortinget vedtok derfor i 2015 
gunstigere avskrivingsregler for vindkraft. Samtidig falt kostnadene med å produsere 
vindkraft med 40 prosent mellom 2012 og 2019. Endringene i de økonomiske 
rammebetingelsene og ikke minst kostnadsreduksjonene, hadde stor effekt på den 
bedriftsøkonomiske lønnsomheten i vindkraft. I løpet av kort tid skulle derfor mange 
prosjekter realiseres innen tidsfristen for elsertifikatene 31. desember 2021.  

2.1.2 Endringer i behandlingen av vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven 

Energiloven av 1990 krever konsesjon dersom noen ønsker å bygge, eie eller drive 
energianlegg, inkludert vindkraft. Vindkraftanlegg var etter plan- og bygningsloven av 
1985, også omfattet av kravet om reguleringsplikt for større bygge- og anleggstiltak. 
Dette ble endret fra 1. juli 2009, da plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 trådte i kraft. 
Loven unntok konsesjonspliktige vindkraftanlegg for reguleringsplikt. En viktig faktor var 
at kommunene ofte hadde dispensert fra dette kravet, fordi de så begrenset nytteverdi 
av å håndtere en reguleringsplan for tiltaket parallelt med en søknad om konsesjon 
etter energiloven. Det var før lovendringen i 2008 ikke gitt regler eller retningslinjer som 
avklarte forholdet mellom de to prosessene. I praksis gjaldt det et to-sporet system der 
et vindkraftverk måtte avklares etter begge lovverk, uten nærmere bestemmelser om 
samordning mellom behandlingen etter plan- og bygningsloven og energiloven.  
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Lovendringen i 2009 gjelder bare kravet om reguleringsplikt. Vindkraft kan ikke etableres 
i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan med mindre det gis 
dispensasjon. I tillegg gjelder plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredning. 
Ved ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven i 2009 ble plan- og bygningslovens 
bestemmelser om innsigelse også gjort gjeldende for behandling av 
konsesjonssøknader etter energiloven § 3-1.   

I forarbeidene til plan- og bygningsloven, Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) side 243, er det lagt 

til grunn at vilkårene for dispensasjon fra arealplan alltid vil være til stede når det 

foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. Begrunnelsen  

for særreglene for kraftanlegg, både unntaket fra reguleringsplikt, særregelen for 

dispensasjon og at en konsesjon kan få virkning som en statlig reguleringsplan, 

oppsummeres som følger i lovproposisjonen på s. 249 merknad til energiloven § 3-1 nytt 

fjerde ledd: «Bakgrunnen for bestemmelsen er hensynet til å unngå unødvendige og 

forsinkende planprosesser med bakgrunn i at konsesjonsbehandlingen skal bestå. Alle 

fordeler og ulemper avveies i en helhetlig vurdering under konsesjonsbehandlingen der 

lokale, regionale og nasjonale prioriteringer, samt hensyn til grunneiere og andre private 

og allmenne interesser som blir berørt av tiltaket, inngår. Det inntas bestemmelse om at 

myndigheter med innsigelsesrett etter planloven også gis innsigelsesrett og utvidet 

klageadgang. Konsesjonsbehandlingen av kraftanlegg ivaretar langt på veg kravene til 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven». 

De fleste konsesjonene til vindkraftanlegg er gitt etter at plan- og bygningsloven av 2008 
trådte i kraft 1. juli 2009. Av 86 operative konsesjoner (fratrukket konsesjoner som er 
trukket tilbake og anlegg som er nedlagt) er 22 gitt før 2010 og 64 gitt etter 2010. 

En undersøkelse utført av Asplan Viak på oppdrag fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet viser at majoriteten av vindkraftprosjekter før 2010 ble 
behandlet ved å revidere kommuneplanens arealdel i etterkant av konsesjonssøknad, 
for å innarbeide konsesjonsområdet i plan. Etter 2010 er det gitt omtrent like mange 
dispensasjoner fra arealplan som etableringer gjennom planrevisjon. Av prosjektene 
hvor innarbeiding har skjedd gjennom planrevisjon, er det kun et fåtall hvor 
kommunene har brukt kommuneplanens arealdel til en arealavklaring av vindkraft før 
konsesjonsbehandling.  Undersøkelsen viser at det er en mangfoldig praksis i 
kommunene for hvordan vindkraftkonsesjoner og vindkraftanlegg håndteres i den 
kommunale arealplanleggingen. Det er få eksempler på godt samspill mellom 
konsesjonsprosessen og arealplanprosessen for vindkraftanlegg. Kommunene er likevel 
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jevnt over tilfreds med konsesjonsprosessen, men er mindre tilfreds med 
konsesjonsmyndighetens klagesaksbehandling og beslutninger om statlig arealplan.1 

Utfordringer – lokal motstand og stans i konsesjonsbehandling 

Den økte utbyggingstakten for vindkraft fra 2018 førte til protester og lokal motstand fra 
lokalbefolkning, aksjonsgrupper og andre aktører en rekke steder i landet. Samtidig med 
en akselerert utbygging, lanserte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i april 
2019 «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft», der det ble foreslått å peke ut 13 større 
områder som egnet for vindkraft. Forslagene resulterte i et stort antall protester. I 2019 
varslet regjeringen Solberg at den ikke ville gå videre med «Nasjonal ramme for 
vindkraft», og at konsesjonsprosessen skulle gjennomgås. Konsesjonsbehandlingen av 
nye prosjekter for vindkraft på land ble samtidig midlertidig stanset. 

I flere saker før 2019 gikk det lang tid fra konsesjonsvedtaket ble fattet til realisering av 
vindkraftanlegget ble aktuelt. Hovedårsaken til tidsbruken var at vindkraft ikke var 
bedriftsøkonomisk lønnsomt, og derfor var avhengig av offentlig støtte for å kunne 
realiseres. Slik støtte ble først gitt gjennom prosjektstøtte fra ENOVA, deretter gjennom 
det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet og etter hvert også gjennom gunstige 
avskrivningsregler for vindkraft. Etter hvert medførte teknologiutviklingen at det ble 
mulig med større turbiner til en lavere kostnad pr. installert MW. Summen av 
støttetiltakene og teknologiutviklingen medførte at vindkraft i årene fram mot 2020 etter 
hvert ble bedriftsøkonomisk lønnsomt. De fleste urealiserte konsesjonene ble etter 
søknad videreført med forlengede frister, slik at prosjektene skulle kunne delta i 
konkurransen under elsertifikatmarkedet. Dette innebar at enkelte vindkraftkonsesjoner 
og tilhørende konsekvensutredninger etter hvert ble relativt gamle. 

Så å si alle vindkraftanlegg som har fått stadfestet konsesjonen etter klagebehandling i 
Olje- og energidepartementet, hadde på vedtakstidspunktet støtte i de berørte 
vertskommunene. Kommunenes standpunkt har gjennom skiftende regjeringer i praksis 
vært avgjørende for konsesjonsspørsmålet i de aller fleste sakene. Kommunene tok 
stilling til vindkraftprosjekter på ulike måter. I mange saker skjedde dette gjennom 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, uten de krav til helhetlige vurderinger, 
medvirkning og konsekvensutredninger som gjelder for revisjon av kommuneplanen. 
Bakgrunnen for dette var en forutsetning fra lovgivers side om at disse hensynene skulle 
ivaretas tilstrekkelig gjennom saksbehandlingsreglene i energiloven. 

 

1 Ståvi, J.M. Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker – 
kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner. Asplan Viak, 2022. s. 
14-15 
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Tiden som gikk fra konsesjonsvedtak ble fattet til realisering av vindkraftanlegg ble 
aktuelt, medførte at vindkraftprosjektene i flere tilfeller endret seg til dels betydelig, 
blant annet som følge av teknologisk utvikling med stadig større vindturbiner. Dette kan 
være en medvirkende årsak til at synet på vindkraft i mange av de berørte 
lokalsamfunnene endret seg. Disse endrede oppfatningene influerte både 
lokalpolitikere, befolkningen generelt, organisasjoner og politikere på Stortinget, med 
konsekvens også for synet på konkrete prosjekter som hadde fått konsesjon.  

Mange av disse endrede oppfatningene var konsesjonsrettslig sett ikke relevante, i det 
konsesjonene var gitt og de sakene som var til behandling gjaldt detaljerte planer for 
vindkraftanlegget. Kommunen er ikke selv myndighet for de detaljerte planene etter 
energiloven, men er høringspart. Enkelte kommuner som endret holdning til 
vindkraftutbygging undervegs i prosessen, brukte imidlertid sin plan- og 
dispensasjonsmyndighet til å stoppe utbygging.2 

2.2 Formålet med forslag til lovendringer 

Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen - legger 
opp til flere innskjerpinger som vil bidra til å få på plass bedre prosesser for etablering 
av vindkraftanlegg på land. Blant annet er både tidsbruken og adgangen til å endre 
prosjektene forutsatt strammet kraftig inn. Stortingets energi- og miljøkomité har i Innst. 
101 S (2020-2021) bemerket at det i tillegg til disse endringene, er avgjørende at det 
legges opp til gode lokale prosesser. 

Det overordnede formålet med forslagene til lovendringer som foreslås i dette 
høringsnotatet, er å styrke kommunenes rolle i prosesser knyttet til utbygging av 
vindkraft på land, jf. Innst. 101 S (2020-2021). Det er lagt til grunn at økt involvering av 
kommuner og lokalsamfunn er nødvendig for å gi økt legitimitet til prosessene, bedre 
forankring av vindkraft lokalt og bedre tilpassede løsninger. Endringene antas å 
redusere konfliktnivået, og slik gi grunnlag for en videre utbygging av vindkraft, blant 
annet for å styrke kraftbalansen og nå de nasjonale klimamålene. Disse endringene 
kommer i tillegg til de endringene i regelverket og praktiseringen av regelverket som 
Stortinget for øvrig har sluttet seg til ved behandling av Vindkraftmeldingen.   

Mål om effektive prosesser og hensynet til å unngå unødvendig dobbeltbehandling står 
sentralt i departementenes forslag. I og med at konsesjonsbehandlingen av vindkraft er 
forutsatt å bestå som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og 
ulemper ved prosjektet, herunder avveining av både lokale, regionale og nasjonale 

 

2Inderberg, T.H. og Saglie, I-L. Planlegging av vindkraftanlegg og kommunens rolle. 
Broch Hauge, K. og Stokke, K.B, red. Integrert kystsoneforvaltning – planfaglige, 
samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiv. Universitetsforlaget, 2021, s. 221-
245 



Side 10 av 65 

 

hensyn etter grundige utredninger og høringer, forutsettes det nye regelverket utformet 
slik at det ikke fører til unødvendig dobbeltbehandling. 

3 Planlegging etter plan- og bygningsloven  
Plansystemet i plan- og bygningsloven er omtalt generelt i kapittel 3.1. I kapittel 3.2 
omtales de gjeldende reglene knyttet til behandling av vindkraftanlegg i loven og dens 
forarbeider.  

3.1 Generelt om plansystemet 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er den generelle loven for arealdisponering i Norge. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Planlegging etter pbl. gir mange og fleksible måter å legge til rette for og fastsette 
arealbruk. Hovedprinsippet er at overordnet arealbruk avklares i kommuneplan eller 
kommunedelplan, mens detaljerte rammer for utbygging og gjennomføring skjer i 
reguleringsplan. Det er ulike måter å kombinere plantyper og virkemidler på, tilpasset 
størrelse og kompleksitet i utbyggingen. Kommunal- og distriktsdepartementet er 
øverste planmyndighet, fylkeskommunene regional planmyndighet og kommunene 
lokal planmyndighet. Kommunene vedtar arealplaner med juridisk bindende virkning. 
De bestemmer selv hvordan planleggingen skal gjennomføres, herunder hvilke planer 
som skal utarbeides.  

Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres 
saksfelt eller deres egne planer og vedtak. Videre skal alle offentlige organer gi 
planmyndighetene informasjon om forhold som kan ha betydning for planleggingen. 

3.1.1 Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utarbeides av regjeringen 
hvert fjerde år. De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som 
regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Forventningene skal legges til grunn for 
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale 
planstrategier og planer, og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Dette 
gjelder også for utbygging av vindkraft.  

3.1.2 Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til 
planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder. Statlige 
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planretningslinjer kan gjelde for hele landet eller et geografisk avgrenset område, og 
skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging og i enkeltvedtak som 
statlige, regionale og kommunale organer treffer. Retningslinjene gjelder for planlegging 
etter pbl. og for enkeltvedtak etter pbl. og annen lovgivning.  

3.1.3 Statlige planbestemmelser 

Statlige planbestemmelser brukes når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller 
regionale interesser. Statlige planbestemmelser fastsettes av Kongen i statsråd og 
gjelder for et tidsrom på inntil ti år, med mulighet for å forlenge med fem år av gangen. 
De innebærer et forbud mot iverksetting av særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak 
uten samtykke av departementet (myndigheten kan delegeres til statsforvalteren). Det 
kan gis bestemmelser om at kravet om samtykke bortfaller ved vedtak av ny bindende 
arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan. 

3.1.4 Konsekvensutredning 

For planer og tiltak med vesentlige virkninger for miljø og samfunn er det krav om 
konsekvensutredning etter pbl. kapittel 4 og 14, med tilhørende forskrift. 
Konsekvensutredninger skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, 
planer eller tiltak kan gjennomføres.  

Regionale og kommunale planer som avsetter arealer til vindkraftanlegg, utløser krav til 
planprogram og konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal avklare hvilke 
virkninger ny eller endret arealbruk kan få for miljø og samfunn. 
Konsekvensutredningen skal synliggjøre hvilke verdier som finnes i det aktuelle 
området, og hvordan disse kan bli vesentlig påvirket av foreslått endret arealbruk. 
Konsekvensutredningen er en sentral del av beslutningsgrunnlaget, og skal bidra i 
vurderingen av om ny arealbruk vil være akseptabel, eventuelt hvilke vilkår som må 
fastsettes for å avbøte negative konsekvenser. På dette nivået er planmyndigheten 
ansvarlig myndighet etter konsekvensutredningsforskriften.  

Det vises til kapittel 4.2.3 om konsekvensutredning i forbindelse med 
konsesjonsbehandling etter energiloven.  

3.1.5 Medvirkning 

Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planprosesser. Planmyndigheten 
skal gjennom hele planprosessen sørge for god medvirkning i lokalsamfunnet. Det skal 
være dialog med organiserte og uorganiserte interessegrupper. Medvirkning fra 
lokalbefolkningen, inkludert særlig berørte grupper, og regionale og statlige 
fagmyndigheter, bidrar til økt kunnskap og større legitimitet og forankring av planen. 
Kommunen kan i stor grad selv bestemme hvordan organisasjoner og enkeltpersoner 
skal involveres i planarbeidet for å få til en nødvendig deltakelse og offentlig debatt.  



Side 12 av 65 

 

Tilrettelegging for medvirkning fra ulike grupper bør vurderes tidlig, slik at disse 
gruppene eventuelt kan delta i utformingen av opplegget for medvirkning som skal 
nedfelles i forslaget til planprogram. Det er en fordel at hovedtyngden i medvirkningen 
skjer tidlig i planprosessen, da mulighetene for å påvirke er størst i denne fasen.  

3.1.6 Statlig plan 

Statlig plan kan brukes når gjennomføring av viktige statlige eller regionale utbyggings-, 
anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn 
tilsier det. Departementet kan i slike tilfeller henstille til en kommune å utarbeide 
arealdel til kommuneplan eller reguleringsplan, etter reglene som gjelder for disse 
plantypene. Departementet kan også selv utarbeide og vedta slik plan. Bruk av statlig 
plan er å anse som et unntak fra plan- og bygningslovens hovedregel om at det er 
kommunen som er planmyndighet. Kommunal- og distriktsdepartementet som øverste 
planmyndighet beslutter om statlig plan skal benyttes. Beslutning om statlig plan bør 
likevel tas i samråd med berørt(e) kommune(r). Det er imidlertid ingen forutsetning for å 
bruke statlig plan at det må være enighet med kommunen. Beslutning om statlig plan 
kan tas når som helst i planprosessen. I tillegg til de generelle bestemmelsene om statlig 
plan, kan Olje- og energidepartementet vedta at en endelig konsesjon til 
kraftproduksjonsanlegg etter energiloven, vannressursloven og 
vassdragsreguleringsloven uten videre skal ha virkning som statlig arealplan.  

3.1.7 Regional planlegging 

Fylkestinget skal i hver periode utarbeide en regional planstrategi som skal beskrive de 
viktigste utviklingstrekkene og planspørsmålene i hele eller deler av regionen. 
Planstrategien skal ta utgangspunkt i nasjonale mål og rammer, og samtidig legge vekt 
på lokal erfaring og kunnskap i den regionale tilpasningen av politikken.  

I arbeidet med regional planstrategi skal det avklares hvilke regionale planer som skal 
utarbeides i planperioden. Planutfordringer som har betydning for flere kommuner, er i 
utgangspunktet aktuelle for regional plan. Lokalisering av vindkraft kan være et slikt 
tema.  

Fylkestinget har ansvaret for at de regionale planene som er angitt i planstrategien blir 
utarbeidet. Regional plan kan gjelde for hele regionen, deler av regionen, eller være 
tematiske. Til regionale planer som gir retningslinjer for arealbruk kan fylkestinget også 
vedta en regional planbestemmelse, for sikre at det ikke foretas arealbruksendringer 
som er i strid med planen.  

Regionale planer skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. En regional plan er, ut over 
eventuelt vedtatt regional planbestemmelse, ikke juridisk bindende. 
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3.1.8 Interkommunalt plansamarbeid 

Kommunene kan gjennomføre formelt plansamarbeid mellom to eller flere kommuner. 
Dette kan gjøres for alle plantyper, og bestemmelsene for den aktuelle plantypen må 
følges. Plansamarbeidet må organiseres særskilt og avtalefestes mellom de 
medvirkende kommuner. Endelig planvedtak må fattes i hver enkelt kommune. 
Interkommunale planer brukes bl.a. i fjellområder og langs kysten, der arealbruken bør 
ses samlet for flere kommuner.  

Tilsvarende samarbeid kan gjennomføres mellom fylker.  

3.1.9 Kommunal planlegging 

Kommunal planstrategi og kommuneplan  

Kommunestyret skal senest ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. I planstrategien defineres de planoppgaver kommunen må prioritere for å 
tilrettelegge for den samfunnsutviklingen planstrategien forutsetter. Utarbeiding og 
behandling av kommunal planstrategi kan være en del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen.  

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel for hele kommunen. Det kan også utarbeides 
kommunedelplaner for bestemte områder, temaer og virksomhetsområder. 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for bestemte geografiske områder er 
rettslig bindende, slik at den enkelte ikke kan ta i bruk eller endre bruk, bebygge eller 
dele sin eiendom på en måte som er i strid med planen.  Slike planer kan imidlertid ikke 
påklages. Statlige og regionale etater og nabokommuner som er berørt av planlagte 
tiltak kan fremme innsigelse mot arealplanen.  Hoveddelen av innsigelsessaker blir løst 
gjennom planprosessen lokalt. Kommunal- og distriktsdepartementet avgjør om uløste 
innsigelser skal tas til følge eller ikke gjennom å sluttbehandle planen. 

Reguleringsplan 
Reguleringsplaner skal følge opp føringer lagt i kommuneplanen. Det er krav om 
reguleringsplan for store tiltak. I tillegg kan det fastsettes krav om reguleringsplan i 
kommuneplanens arealdel. Det lovbestemte kravet om reguleringsplan gjelder for 
gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn.  Kravet gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg etter 
blant annet energiloven. Reguleringsplaner kan utarbeides samordnet med 
kommuneplanprosessen. 

Det er to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering. 
Områderegulering gir kommunene mulighet til å avklare større områder i en samlet 
plan, der det er behov for bedre styrings- og gjennomføringsverktøy enn det en 
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kommuneplan gir. Den kan bygge på en overordnet arealavklaring i kommunedelplan 
eller kommuneplan, men den kan også avvike fra kommuneplanen. Områderegulering 
utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter eller 
private å utarbeide forslag til områderegulering, innenfor de rammer kommunen 
bestemmer. Kommunen kan ikke pålegge private eller andre myndigheter å utarbeide 
områderegulering, med mindre planområdet ligger innenfor en hensynssone med krav 
om felles planlegging, jf. § 11-8 bokstav e.   

Detaljregulering skal legge til rette for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, 
vern og sikring av verdier. Som hovedregel vil detaljreguleringen omfatte mindre 
arealer, og vise flere detaljer om utforming, bruk og vern, enn en områderegulering. 
Detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere arealdisponering i overordnede 
planer.  

Detaljregulering kan utarbeides av private eller offentlige forslagsstillere, men også av 
kommunen selv. Private forslag til detaljregulering må innholdsmessig følge opp 
hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. For private 
forslag gjelder særlige regler om behandlingsmåten, jf. pbl. § 12-11 og forskrift 8. 
desember 2017 nr. 1950 om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 
og bygningsloven. 

Regelverket skiller ikke mellom de to reguleringsplantypene i krav til innhold eller 
utforming av plankart og bestemmelser. Områderegulering og detaljregulering kan i 
prinsippet derfor ha samme detaljeringsnivået når det gjelder arealformål, 
hensynssoner og bestemmelser.  

Når en reguleringsplan vedtas er det et enkeltvedtak, og planen kan påklages av alle 
parter i planområdet. Statsforvalteren i det aktuelle fylket er klageinstans.  

Endring og oppheving av arealplaner 

Ved behandling av kommunal planstrategi, skal kommunestyret ta stilling til om 
gjeldende kommuneplan eller deler av den skal endres. Kommunen kan ut over dette 
endre hele eller deler av arealdelen, når kommunestyret anser at det er behov for å 
gjøre det. Saksbehandlingsreglene for endring i pbl. § 11-7 skal imidlertid følges. Det vil 
si at reglene er de samme som for utarbeiding av en ny arealdel. 

Planstrategien skal også omfatte en vurdering av behovet for utarbeiding, endring eller 
oppheving av reguleringsplaner i kommunen. Kommunen står fritt til å endre eller 
oppheve en reguleringsplan. Endringen eller opphevingen forutsetter at 
saksbehandlingsreglene i pbl. § 12-14 blir fulgt. 
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Dispensasjon fra arealplan 

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Tiltak kan derfor 
ikke gjennomføres i strid med arealplan. Ønsket gjennomføring kan da enten skje ved 
endring eller utarbeiding av arealplan, eller ved at det gis dispensasjon. Fastsetting av 
arealbruk skal som hovedregel skje gjennom planlegging, mens bruk av dispensasjon er 
en unntaksløsning for å sikre fleksibilitet i plansystemet. En gitt dispensasjon bør siden 
følges opp gjennom endring av arealplanen. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset gjennom vilkårene i pbl. § 19-2. 
Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må 
vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 
dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være adgang til å gi dispensasjon 
når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende 
med styrke.  

Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er til stede, er et 
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Kommunens vurdering av 
om vilkårene for dispensasjon er til stede skal tas på et faglig grunnlag, der de ulike 
hensynene veies mot hverandre. Vektingen av de ulike hensynene er et arealpolitisk 
spørsmål som tilligger det kommunale selvstyret å gjøre. Selv om vilkårene for 
dispensasjon er til stede, står kommunen fritt til å beslutte om de vil gi slik dispensasjon.  

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og 
byggesaker. Når det gjelder plankrav som følger av pbl. §§ 11-9 nr. 1 og av 12-1 andre og 
tredje ledd, kan det dispenseres fra plankravet under forutsetning av at planen ikke 
krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for dispensasjon må også alltid 
være til stede i forbindelse med dispensasjon fra krav om utarbeiding av arealplan.  

Planregister og framstilling av arealplan 

Kommunen er ifølge plan- og bygningsloven § 2-2 pliktig til å føre et planregister. 
Hensikten er å sikre informasjon om og ha oversikt over all tillatt og planlagt bruk av 
arealene, som del av den nasjonale geografiske infrastrukturen til bruk i areal- og 
miljøforvaltning, statistikk og av den enkelte tiltakshaver. Forutsetningen for å kunne 
føre arealplaner inn i planregisteret, er at arealplanene følger krav fastsatt i forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og 
planforskriften). Kravene er i stor grad knyttet opp til krav om teknisk framstilling av 
arealplankart som følger en nasjonal standard for utveksling av stedfestet informasjon. 
Arealplaner som ikke følger disse kravene, kan ikke føres inn i kommunens digitale 
planregister. I tillegg til vedtatte arealplaner, skal blant annet planforslag, vedtatte 
endringer, dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak føres i kommunens 
planregister.   
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Ekspropriasjon og erstatning 

Kommuneplanens arealdel gir ikke kommunen direkte ekspropriasjonsadgang, slik en 
reguleringsplan gjør. Vedtatt reguleringsplan gir kommunen hjemmel til ekspropriasjon 
for å gjennomføre planen innen 10 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt, jf. pbl. § 16-
2.  

Gjennom reguleringsprosessen skal kommunen foreta en vurdering av de ulike hensyn 
som taler for og imot en bestemt arealbruk. Forholdsmessighetskravet i oreigningslova § 
2, vil normalt være oppfylt gjennom de vurderingene som er gjort i forkant av 
reguleringsplanvedtaket, slik at slike vurderinger ikke er nødvendig å gjøre fra grunnen 
før vedtak om ekspropriasjon blir fattet. Det vises til rundskriv H-14/02 Ekspropriasjon 
på plan- og bygningsrettens område.  

Endring av arealformål fra vindkraft til for eksempel LNFR-område utløser i seg selv ikke 
erstatningsansvar for kommunen. Dette følger av langvarig rettspraksis som for 
eksempel Rt. 1970 side 67 (strandsonedommen), Rt. 2005 side 469 (Elstad og Aurmoen 
landskapsvernområde) og HR-2018-2388-A (Sandnes). Erstatning for utgifter til 
prosjektering vil imidlertid kunne danne grunnlag for erstatning fra kommunen.  

3.2 Planlegging av vindkraft etter dagens regelverk 

3.2.1 Innledning 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er den generelle loven for arealdisponering i Norge. 
Vindkraftanlegg er et tiltak etter pbl. § 1-6, og kan i utgangspunktet bare iverksettes så 
lenge det ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.  

Der det foreligger arealdel til kommuneplan eller reguleringsplaner som er til hinder for 
gjennomføringen av produksjonsanlegg for vindkraft med konsesjon, må kommunen 
enten sørge for nødvendig planendring, eller dispensere fra arealplanen, jf. pbl. § 19-2. 
Det er presisert i forarbeidene til plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) 
side 243, at vilkårene for dispensasjon alltid er oppfylt for energiproduksjonsanlegg med 
konsesjon. Hvorvidt dispensasjon skal innvilges når vilkårene er oppfylt, er opp til 
kommunens skjønn, jf. § 19-2 første ledd. 

Plan- og bygningsloven er ikke til hinder for at konsesjon gis før forholdet til kommunale 
planer er avklart. Produksjonsanlegg for vindkraft kan likevel ikke bygges før det enten 
er gjennomført planendring, gitt dispensasjon fra arealplan, eller at Olje- og 
energidepartementet har bestemt at endelig konsesjon får virkning som statlig 
arealplan. Konsesjonsprosessen kan derfor starte opp uavhengig av spørsmålet om 
dispensasjon, og grunnlaget for å gi dispensasjon kan avklares i løpet av denne 
prosessen.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1402/id109004/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1402/id109004/
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Vindkraftanlegg er unntatt fra to viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven:  

• Det er ikke plikt til å utarbeide reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd tredje 
punktum.  

• Det er ikke søknadsplikt og krav til byggesaksbehandling etter reglene i pbl.  kapittel 
20 og 21, jf. SAK § 4-3 første ledd bokstav c.  

I tillegg er det forutsatt i lovforarbeidene at vilkårene for å gi dispensasjon alltid er til 
stede for energiproduksjonsanlegg med konsesjon. For øvrig gjelder plan- og 
bygningsloven for planlegging og utbygging av vindkraftanlegg.  

Dette innebærer blant annet at pbl. § 1-8 om byggegrense mot sjø på 100 meter også 
gjelder for plasseringen av vindkraftanlegg og veger til anlegget, at fylkeskommunen kan 
utarbeide regionale planer om vindkraft, og at kommunen i sin arealdel til 
kommuneplan og i sine reguleringsplaner kan fastsette areal til bruk for vindkraftanlegg. 

Selv om kommunen ikke har plikt til å utarbeide reguleringsplan for vindkraftanlegg, kan 
kommunen likevel velge å gjøre det. Private kan fremme forslag om detaljregulering, 
som kommunen kan tilrå eller avvise. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge utbyggere 
av vindkraft å utarbeide planforslag. 

3.2.2 Statlig plan 

For å sikre at vindkraftanlegg med konsesjon kan gjennomføres i tilfeller der kommunen 
ikke omregulerer eller gir dispensasjon, kan Olje- og energidepartementet i den enkelte 
sak bestemme at endelig konsesjon til et vindkraftanlegg uten videre gis virkning som 
statlig arealplan, jf. pbl. § 6-4 tredje ledd. Vedtak om statlig plan kan ikke påklages, jf. 
pbl. § 6-4 tredje ledd annet punktum.  

Dersom konsesjon er gitt virkning som statlig arealplan, vil ny konsesjon gjelde foran 
gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 1-5 annet ledd.  

Det er ikke knyttet særlige saksbehandlingsregler til bruken av statlig arealplan på 
konsesjonspliktige energiproduksjonsanlegg, men anmodninger om bruk av statlig plan 
forelegges kommunen for uttalelse. Det er heller ikke knyttet særlige vilkår for når 
bestemmelsen kan anvendes, ut over at vedtaket må rette seg mot en endelig konsesjon 
til et kraftproduksjonsanlegg. 

3.2.3 Regional planlegging 

Fylkeskommunene kan vedta regionale planer for vindkraft etter plan- og bygningsloven 
kapittel 8. Plan- og bygningslovens forarbeider, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 40-41, 
understreker behovet for å foreta regionale vurderinger og prioriteringer for å bidra til 
den mest egnede lokaliseringen av vindkraftanlegg. I «Retningslinjer for planlegging og 
lokalisering av vindkraftanlegg», utarbeidet av Olje- og energidepartementet og 
daværende Miljøverndepartementet i 2007, er fylkeskommunene oppfordret til å 
vurdere om det er behov for å utarbeide regionale planer for vindkraft.  
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3.2.4 Kommuneplanens arealdel 

I arealdelen skal ulike behov og verdier avveies, og framtidig arealbruk fastsettes. 
Kommunen skal sørge for å belyse interesser for ulike former for arealbruk. Dette kan 
også omfatte vindkraft. I plan- og bygningslovens forarbeider, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 
side 41, er det lagt opp til at kommuneplanens arealdel bør brukes aktivt for å 
tilrettelegge for bærekraftig utbygging av vindkraft i områder av landet der dette er 
relevant.  

Kommune(del)planens arealdel er en overordnet plan, der hovedformålet er å avklare 
avgrensing av ytre arealrammer, sikre hensyn i randsonene og avklare prinsipper for 
adkomstveger og infrastruktur. Dersom kommunen ønsker det, kan det gis 
bestemmelser som sikrer viktige overordnede føringer for vindkraftprosjektet, innenfor 
og utenfor selve vindkraftområdet. Arealformålet som er aktuelt å bruke for 
vindkraftanlegg i kommuneplanens arealdel, er andre typer bebyggelse og anlegg. Det 
vises her til § 11-7 og kart- og planforskriften vedlegg I bokstav A. Det må da framgå av 
bestemmelsene i planen at arealet skal brukes til vindkraftanlegg. I tillegg kan 
arealformål for adkomstveg gis som linje i planen, jf. vedlegg I bokstav C nr. 1 til kart- og 
planforskriften. Til arealformålet kan det gis bestemmelser om blant annet krav om 
utarbeiding av reguleringsplan, byggegrenser, plassering av tiltak og om grad av 
utnytting. Slike bestemmelser vil være hjemlet i pbl. §§ 11-9 og 11-10. Det er likevel 
begrenset hvor detaljert disse bestemmelsene vil kunne gis.  

Kommuneplanens arealdel har virkning inntil den enten blir endret eller opphevet, jf. 
pbl. § 1-5. Kommunestyret bestemmer om og når arealdelen skal endres eller oppheves, 
når kommunal planstrategi blir vedtatt. Tiltakshavere, herunder de som planlegger nye 
vindkraftanlegg, kan gi innspill til kommunens arbeid med planstrategi og arealdelen om 
behov for endring av arealbruken i aktuelle områder.  

Når nasjonale eller viktige regionale eller kommunale hensyn tilsier det, kan Kongen 
bestemme at nærmere angitte deler av kommuneplanens arealdel ikke skal kunne 
endres eller oppheves innen en nærmere angitt tidsramme uten etter samtykke av 
departementet. Bakgrunnen for bestemmelsen er, ifølge Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 
227, behovet for sikring av enkelte verdier og interesser, som ikke bør være gjenstand 
for kommunal vurdering hvert fjerde år. Bestemmelsen har så langt ikke vært brukt, 
men vil kunne tenkes brukt for arealer avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg med 
bestemmelse om vindkraftanlegg i kommuneplanens arealdel, samt i 
kommunedelplaner. 

3.2.5 Reguleringsplan 

Vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige etter energiloven, er unntatt fra 
reguleringsplikten for større bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd. 
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Kommunene kan likevel regulere tiltaket dersom de ønsker det, men kommunen kan 
ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide planforslag, jf. Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) side 41. 
Reguleringsplanprosessen må settes i gang på et tidlig tidspunkt, slik at en får en 
prosessuell samordning mellom behandlingen etter pbl. og energiloven.  

For en kommunalt initiert reguleringsplan for vindkraft, vil områderegulering være best 
egnet. En områderegulering kan i utgangspunktet være mer overordnet og dekke et 
større areal enn en detaljregulering. Private tiltakshavere mv. kan fremme forslag om 
privat detaljregulering. Den detaljerte utformingen av området skjer gjennom 
behandling etter energiloven. Det aktuelle arealformålet i reguleringsplan er 
vindkraftanlegg. Arealformålet veg vil også være aktuelt å bruke. Det vises her til pbl. § 12-
5 og vedlegg I bokstav A til kart- og planforskriften. Bestemmelser til reguleringsplan kan 
være mer detaljerte enn i arealdelen til kommuneplanen. Formål kan kombineres, og 
det kan brukes flere underformål.  Plankartet til en reguleringsplan har en større 
målestokk, slik at detaljene kan fastsettes mer nøyaktig enn i kartet til kommuneplanens 
arealdel. I tillegg kan det med hjemmel i pbl. § 12-7 gis bestemmelser med krav om tiltak 
til ny og pågående virksomhet ut fra forurensingshensyn og andre miljøkvaliteter. I 
bestemmelsene kan det også stilles krav om undersøkelser for gjennomføring av 
reguleringsplanen, herunder undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre 
virkninger for blant annet miljø og helse ved gjennomføringen av planen. 

3.2.6 Dispensasjon 

Utbygging i strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan vil normalt kreve 
planendring eller ny arealplan, eventuelt dispensasjon fra plan. En søknad om 
dispensasjon behandles av kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
kapittel 19. 

Det følger av plan- og bygningslovens forarbeider, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), at 
vilkårene for å gi dispensasjon fra arealplaner etter pbl. § 19-2 alltid vil være til stede når 
det foreligger endelig konsesjon etter energiloven til produksjonsanlegg for vindkraft. Jf. 
Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 243. Begrunnelsen for dette er knyttet opp mot hensynet 
til nasjonale og regionale interesser, herunder plikten til å legge fram søknader om 
dispensasjon for berørt sektormyndighet. Om konsesjon etter blant annet energiloven 
heter det: 

«Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, 
vassdragsreguleringsloven og energiloven legges det til grunn at sektormyndighetens 
syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen, jf. forslaget om å 
innføre innsigelsesadgang i slike saker for de samme organer som har innsigelsesrett til 
arealplaner etter plan- og bygningsloven.»   

Ettersom sektormyndighetenes syn er kjent gjennom gitt konsesjonsbehandlingen, 
anses hensynet til nasjonale og regionale interesser oppfylt og dermed vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon til stede. Hensynet til effektiv saksbehandling er ansett som 
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grunnlaget for begrunnelsen, selv om det ikke er direkte kommet til uttrykk i 
forarbeidene. 

For å dispensere fra kommuneplanens arealdel, sies det i lovforarbeidene at anlegget 
må være i tråd med regional plan, eller retningslinjer for planlegging og lokalisering av 
vindkraft der regionale planer ikke finnes.3 Hvorvidt dispensasjon skal innvilges når 
vilkårene er oppfylt, er endelig opp til kommunens skjønn. 

4 Konsesjonsbehandling etter energiloven 

4.1 Konsesjonsplikt etter energiloven 

En konsesjon er en tillatelse fra offentlige myndigheter, som er nødvendig for å kunne 
gjennomføre et tiltak. Konsesjonen inneholder vilkår og forutsetninger som må 
oppfylles av den som får konsesjon. 

For å bygge, eie og drive et vindkraftanlegg kreves det konsesjon etter energiloven. En 
vindkraftkonsesjon gjelder for inntil 30 år innenfor et nærmere fastsatt geografisk 
område, og angir en øvre grense for maksimal installert effekt (MW). I henhold til 
energilovforskriften § 3-1 er energianlegg med spenning på over 1000 volt 
vekselstrøm/1500 volt likestrøm konsesjonspliktige etter energiloven § 3-1. Etter 
forskriften § 3-1 annet ledd er mindre vindkraftanlegg med inntil 5 vindturbiner og en 
samlet installert effekt under 1 MW, ikke konsesjonspliktige, og behandles av 
kommunene etter reglene i plan- og bygningsloven. For konsesjonspliktige anlegg må 
det søkes om konsesjon hos NVE. Formålet med en konsesjonsordning for vindkraft er 
at myndighetene kan regulere og kontrollere virksomheten slik at den foregår på en 
samfunnsmessig rasjonell måte, jf. energilovens formålsbestemmelse (§ 1-2). 
Saksgangen fram til en konsesjon gis eller søknaden avslås, er en omfattende prosess 
som tar flere år. Prosessen skal følge relevant lovverk, være åpen, demokratisk og sikre 
tilstrekkelig kunnskap om det omsøkte prosjektet før vedtak fattes av NVE. 

4.2 Konsesjonsprosessen  

4.2.1 Initiativfasen  

Utviklingen av et vindkraftverk startes som regel av et kraft- eller 
prosjektutviklingsselskap. Noen ganger tar grunneiere selv initiativ til å se på muligheten 

 

3 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 
og bygningsloven) (plandelen), s. 213 
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for å bygge vindkraftverk på egen eiendom. Initiativet kan også komme fra en kommune 
som ønsker å legge til rette for vindkraftutbygging, og avklarer egnethet og avgrensning 
gjennom kommuneplanprosessen. Dette kan eventuelt skje som oppfølging av en 
regional plan for vindkraft, dersom dette er utarbeidet. Det er vanlig at prosjektutviklere 
vurderer flere ulike lokaliseringer. Grunneiere blir normalt kontaktet tidlig og i mange 
tilfeller tar utviklerne også tidlig kontakt med kommunen. Som oftest vil analyser av 
nettkapasitet og vindforhold være et avgjørende utgangspunkt for et initiativ om 
vindkraftutbygging. NVE er i liten grad informert om prosjektene i denne delen av 
konsesjonsfasen, og har ingen formell rolle. 

4.2.2 Meldingsfasen  

NVE mottar melding 

Vindkraftverk over 10 MW er meldepliktige etter forskrift om konsekvensutredninger, jf. 
energiloven § 2-1 annet ledd. Meldingsfasen starter med at prosjektutvikler utarbeider 
en melding om at det er satt i gang planlegging av et vindkraftverk. Meldingen skal bidra 
til å gi offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunnet informasjon 
om prosjektet. Meldingen skal inneholde et forslag til konsekvensutredningsprogram 
(KU-program). Denne fasen reguleres av plan- og bygningslovens kapittel 14 og 
konsekvensutredningsforskriftens regler for tiltak og planer etter annet lovverk. NVE er 
ansvarlig myndighet for melding og konsekvensutredning av et vindkraftverk. Når NVE 
mottar meldingen, gjøres det en vurdering av om den er av tilstrekkelig kvalitet til at den 
kan sendes på offentlig høring.  

Høring av melding 

NVE sender meldingen med forslag til KU-program på høring. Meldingen kunngjøres i 
lokale og regionale aviser og medier, og publiseres på NVEs nettsider. Den legges også 
ut til offentlig gjennomsyn hos de berørte kommunene. NVE inviterer lokale og regionale 
myndigheter til et informasjonsmøte i forbindelse med høringen av meldingen, og det 
arrangeres et åpent møte for lokalbefolkningen og andre interessenter. Dersom tiltaket 
berører arealer med samiske interesser, tilbys berørte reinbeitedistrikter og Sametinget 
konsultasjonsmøter om saken. 

I høringen blir det bedt om innspill på hva som bør utredes nærmere i en 
konsekvensutredning for å kunne ta stilling til en eventuell påfølgende søknad om et 
vindkraftverk. Høringsfristen er minimum seks uker. 

NVE fastsetter utredningsprogram 

Etter høringen fastsetter NVE et utredningsprogram for det meldte prosjektet. 
Utredningsprogrammet stiller krav til hva tiltakshaver må utrede før det kan søkes om 
konsesjon. Her beskriver NVE hvilke temaer og alternativer som skal utredes, og angir 
framgangsmåter for utredningene. 
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Utredningsprogrammet er basert på meldingen, skriftlige høringsuttalelser, eventuelle 
konsultasjoner og fagkunnskap om vindkraft og virkninger av vindkraftutbygging. 
Hensikten med programmet er å klargjøre for tiltakshaveren og andre hva som skal 
utredes og hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres. Beslutning om 
fastsettelse av utredningsprogram kan ikke påklages. 

4.2.3 Utredningsfasen 

Utredningsfasen reguleres også av plan- og bygningslovens kapittel 14 og 
konsekvensutredningsforskriftens regler om konsekvensutredninger for tiltak og planer 
etter annet lovverk. Før tiltakshaver kan søke om konsesjon, må det gjennomføres en 
konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredninger og 
føringene lagt i utredningsprogrammet. Prosjekter under 10 MW kan søke konsesjon 
direkte, men søknaden må oppfylle kravene til konsekvensutredninger. Det betyr at 
relevante virkninger av vindkraftverket må være tilstrekkelig belyst i søknaden. 

Tiltakshaver er ansvarlig for at kravene som er fastsatt i utredningsprogrammet blir 
oppfylt. Tiltakshaver kan selv velge hvem som skal utføre utredningen, men utreder må 
ha relevant faglig kompetanse. I utredningsprogrammene er det krav om at tiltakshaver 
skal etablere en samrådsgruppe og gjennomføre minst tre møter med gruppen i 
utredningsfasen. Slike samordningsgrupper består typisk av representanter fra 
vertskommunen, berørte grunneiere og de antatt viktigste berørte lokale 
organisasjonene. 

4.2.4 Søknads- og konsesjonsbehandling 

Konsesjonssøknad  

Når konsekvensutredningene er gjennomført, kan tiltakshaver søke om konsesjon. 
Søknadsfasen starter når NVE mottar konsesjonssøknad med konsekvensutredning. Fra 
denne fasen reguleres behandlingen av egne saksbehandlingsregler i energiloven i 
tillegg til de alminnelige bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Konsesjonssøknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
tillatelse skal gis og hvilke vilkår som eventuelt skal settes, jf. energiloven § 2-1 tredje 
ledd og energilovforskriften § 3-2. De fleste saker om vindkraft innebærer også at det 
søkes om konsesjon etter energiloven § 3-1 til nødvendig tilknytningsledning som egen 
konsesjonssøknad. NVE samordner behandlingen av vindkraftverk og tilhørende 
kraftledninger. 

Høring av konsesjonssøknad  

Energiloven § 2-1 femte til sjuende ledd har særlige regler om saksbehandling av 
konsesjonssøknader. Etter femte ledd skal søknad legges ut hos NVE og i berørte 
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kommuner eller annet høvelig sted i distriktet til gjennomsyn. Ved utleggelse skal det 
fastsettes frist for å avgi høringsuttalelse til konsesjonsmyndigheten. Etter sjette ledd 
skal søknaden kunngjøres i Norsk lysingsblad og i en eller flere aviser alminnelig lest i 
distriktet, sammen med en kort beskrivelse av planene, opplysninger om hvor søknaden 
er utlagt og fristen for å gi uttalelse skal rykkes inn i. Søkeren er ansvarlig for utgiftene 
ved utleggelse og kunngjøring. Etter sjuende ledd skal offentlige organer og andre som 
tiltaket direkte gjelder, få søknaden tilsendt til uttalelse. Ved utsendelse fastsettes en 
frist for å avgi uttalelse til konsesjonsmyndigheten. Det følger også at sjuende ledd at 
innsigelsesbestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6 gis tilsvarende 
anvendelse på søknader om konsesjon. Utleggelse, kunngjøring og høring kan unnlates 
når det finnes forsvarlig.  

Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse  

NVE kan behandle søknader om ekspropriasjonstillatelse etter lov om oreigning av fast 
eigedom i forbindelse med etablering av konsesjonspliktige vindkraftverk. Det kan søkes 
om ekspropriasjon for det tilfellet at tiltakshaver ikke oppnår frivillige avtaler om 
rådighet over eiendom som berøres av vindkraftverket og som er nødvendig for å kunne 
bygge, eie og drive anlegget. Det søkes som hovedregel om ekspropriasjonstillatelse 
parallelt med søknad om anleggskonsesjon etter energiloven. Etter lovens § 2 kan det 
vedtas samtykke til ekspropriasjon dersom tiltaket som skal gjennomføres «tvillaust er 
til meir gagn enn skade». 

Hvis NVE gir samtykke til ekspropriasjon, må det avholdes skjønn ved de alminnelige 
domstolene dersom det ikke oppnås frivillige avtaler mellom partene. I en slik sak tas 
det stilling til hvilken erstatning som skal betales til de som må avstå eiendom eller 
rettigheter til fordel for et vindkraftverk. Erstatningsutmålingen følger de samme 
reglene i ekspropriasjonserstatningsloven som gjelder for ekspropriasjon til andre 
formål. Dersom det er behov for å sette i gang byggingen av vindkraftverket før 
erstatningsskjønnet er avholdt, kan energimyndighetene med hjemmel i oreigningslova 
§ 25, etter søknad gi tiltakshaver tillatelse til å starte opp arbeidet før skjønnet er 
gjennomført (forhåndstiltredelse). 

Søknader om konsesjon etter energiloven til å bygge vindkraftverk inneholder ofte 
søknader om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. NVEs praksis er felles behandling av 
konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjonstillatelse. Vedtak om 
forhåndstiltredelse fattes normalt etter endelig ekspropriasjonsvedtak. 

Departementene anser at det er mest naturlig at spørsmål om ekspropriasjon som i dag 
behandles i sammenheng med konsesjonsbehandlingen og at det skjer i samsvar med 
reglene som er behandlet her, og ikke etter reglene i plan- og bygningsloven som 
beskrevet i kapittel 3.1.9.1.  
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Det er imidlertid først i reguleringsplanen at plasseringsmønster, maksimalt installert 
effekt, antall turbiner og minste og høyeste totalhøyde på turbinene, samt andre krav til 
utforming blir avklart. Kravet om konsekvensutredning gjelder ofte også for lokalplaner. 
Reglene om medvirkning og klagerett gjelder tilsvarende som for kommuneplanen. Det 
enkelte departementet vil imidlertid ha egen innsigelsesrett. Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse har for eksempel innsigelsesrett i tilfeller vindkraftanlegget skaper 
utfordringer for radiokommunikasjon og -overvåking. I tillegg har stiftsøvrigheten 
(tilsvarer langt på veg de oppgaver som var gitt biskopen i vår tidligere kirkelov) 
innsigelsesrett ut fra hensynet til de visuelle virkningene anlegget vil ha for kirker som 
landskapsmerker. 

5.2 Svensk rett 

Sverige har et politisk mål om at produksjonen av elektrisitet skal være 100 % fornybar 
innen 2040. Statlige og regionale myndigheter er instruert om sitt medansvar for å 
oppnå nasjonale mål for utbygging av fornybar energi. Dette har ført til stor grad av 
koordinering mellom sektormyndighetene. Et eksempel på dette er den nasjonale 
strategi for en bærekraftig vindkraftutbygging som ble utarbeidet av Energimyndigheten 
og Naturvårdsverket. Hensikten med samordningen har vært å legge til rette for 
effektive tillatelsesprosesser og forutsigbarhet fra myndighetenes side. 
Energimyndigheten har ansvaret for å fastsette vilkårene for en effektiv bruk av energi 
og en kostnadseffektiv energiforvaltning, mens vedtaksmyndigheten ligger hos 
kommunene og länsstyrelsene.  

Hvilket regelverk som kommer til anvendelse, beror på vindkraftverkets størrelse. Ifølge 
miljöbalken er vindkraftverk definert som en miljøfarlig virksomhet. Behandling etter 
plan- og bygningslovgivningen av store vindkraftverk er begrenset når det gjelder 
detaljplan og byggetillatelse. Det er ikke krav om byggetillatelse for vindkraftverk og -
parker, men det må sendes byggemelding. Selv om det verken er krav om detaljplan 
eller byggetillatelse, må slike vindkraftanlegg ikke oppføres i strid med bindende 
detaljplan eller områdebestemmelser. 

For å bygge et stort landbasert vindkraftanlegg kreves tillatelse etter miljöbalken og 
kommunen.. Tillatelse kreves blant annet for oppføring av to eller flere vindkraftverk 
som står sammen (gruppstation), om det enkelte vindkraftverket inklusive rotorblad er 
høyere enn 150 meter. Det kreves også tillatelse for oppføring av 7 eller flere 
vindkraftverk som står sammen (gruppstation), om det enkelte vindkraftverket inklusive 
rotorblad er høyere enn 120 meter. Søknad om tillatelse blir avgjort av länsstyrelsen 
(miljöprövningsdelegationen). For at det kan gis tillatelse må kommunen ha gitt sin 
tilslutning til søknaden. Søknaden om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av 
miljøkonsekvensene av vindkraftverket. Miljøkonsekvensbeskrivelsen skal blant annet 
identifisere og beskrive de direkte og indirekte effektene av virksomheten som kan føre 



Side 24 av 65 

 

Befaring 

Etter høringen arrangerer NVE normalt en sluttbefaring i og rundt det aktuelle 
planområdet for det omsøkte vindkraftverket. Alle som har kommet med skriftlige 
høringsinnspill til søknaden, blir invitert til befaringen. Ofte kunngjøres befaringen i 
lokale aviser. Dersom noen av deltakerne ønsker å sende inn en tilleggsuttalelse etter 
befaringen, settes det vanligvis en frist på to uker fra befaringsdagen. Dersom 
befaringen avdekker at saken ikke er godt nok opplyst, vil NVE i etterkant be om 
tilleggsopplysninger eller stille krav om at det må gjennomføres tilleggsutredninger. 

I en del saker gjennomføres det ytterligere befaringer i tillegg til sluttbefaringen. Dette 
skjer for eksempel i tilknytning til konsultasjoner med reinbeitedistriktet, ved at 
kommunen inviterer til en egen befaring, eller at det er spesielle temaer som må 
undersøkes nærmere av NVE. 

Innsigelser og konsultasjoner 

Hvis forslagene i en konsesjonssøknad kommer i konflikt med nasjonale eller viktige 
regionale hensyn, kan berørte kommuner, fylkeskommuner, statlige organer og 
Sametinget i henhold til energiloven § 2-1 sjuende ledd jf. plan- og bygningsloven §§ 5-4 
til 5-6, fremme innsigelse mot utbyggingsforslaget.  

NVE tilbyr møte med dem som har reist innsigelse. Innsigelsesmøtet følges eventuelt 
opp med kommunikasjon mellom NVE og instansen for å avklare om innsigelsen kan 
trekkes. Berørte reinbeitedistrikter og Sametinget tilbys konsultasjonsmøter. 
Innsigelsesmøter og konsultasjoner med Sametinget blir samkjørt. 

NVE fatter vedtak 

Når NVE mener at saken er tilstrekkelig opplyst, avgjøres søknaden. For å kunne gi 
konsesjon til et vindkraftverk, må prosjektet være samfunnsmessig rasjonelt, jf. 
energiloven § 1-2. Det vil si at de samlede fordelene ved prosjektet må være større enn 
skader og ulemper vindkraftverket kan få for allmenne og private interesser som blir 
berørt, jf. også § 1-2 siste leddsetning. Tildeling av konsesjoner etter energiloven skal 
skje på grunnlag av objektive, transparente og ikke-diskriminerende kriterier.  Dersom 
det gis konsesjon, vil konsesjonsvedtaket avklare den ytre arealbruken og avveie 
relevante hensyn. Fordelene som vektlegges i vindkraftsaker er typisk knyttet til verdien 
av ny fornybar kraftproduksjon, økt forsyningssikkerhet og lokal verdiskapning. 
Ulempene kan for eksempel være knyttet til virkninger for naboer, friluftsliv, 
naturmangfold, landskap, kulturminner og reindrift. Konsekvensutredningen og 
naturmangfoldloven legges til grunn for vedtaket, og det gjøres blant annet en vurdering 
av kunnskapsgrunnlaget og samlet belastning på økosystemer.  

Tildelingen av konsesjoner må også skje innenfor de rammene som følger av Norges 
forpliktelser etter EØS-avtalen.  
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NVE avveier alle relevante virkninger av tiltaket og tar stilling til om konsesjon skal gis, og 
eventuelt på hvilke vilkår. En konsesjon fastsetter de ytre rammen for 
vindkraftutbyggingen, det vil si maksimal installert effekt og de ytre rammen for 
arealbruken, slik som planområdets utstrekning og adkomstveger. Ved en konsesjon 
fastsettes videre en rekke standardvilkår samt vilkår som er spesielt tilpasset det enkelte 
vindkraftverket. Etter fast praksis som er utviklet gjennom de siste tiårene med 
konsesjonsbehandling av vind, gis i dag alle større vindkraftverk konsesjon med vilkår 
om framleggelse og godkjenning av etterfølgende detaljplaner og miljø- transport og 
anleggsplan. Dette omtales nærmere nedenfor. Konsesjon til vindkraftverk omfatter 
også intern-nettet og transformatorstasjon med tilhørende elektriske anlegg i 
planområdet. I tillegg gis det normalt en egen konsesjon til nødvendig nettanlegg 
mellom transformatorstasjonen og tilknytningspunktet i nettet. Denne konsesjonen gis 
normalt til det aktuelle nettselskapet.   

I tillegg må tiltaket avklares mot andre relevante lover, for eksempel kulturminneloven, 
forurensningsloven, vegloven, havne- og farvannsloven mv. Eiendomsrettighetene i 
planområdet må også være på det rene; enten gjennom avtaler med grunneiere eller 
søknad om ekspropriasjonstillatelse etter lov om oreigning av fast eigedom. Det er 
tiltakshavers ansvar å sørge for at eventuelle andre nødvendige tillatelser er på plass.  

Konsesjoner til vindkraft kan gis for inntil 30 år fra konsesjonen ble gitt, jf. energiloven § 
2-2 annet ledd.  

Klagebehandling 

NVEs vedtak om konsesjon og ev. ekspropriasjonstillatelse, kan påklages til Olje- og 
energidepartementet. De siste årene har nesten alle konsesjonsvedtak blitt påklaget, 
uavhengig av om det er gitt konsesjon eller søknaden er avslått. Behandlingen i 
klagesaker følger de alminnelige bestemmelsene om klage på enkeltvedtak i 
forvaltningsloven kapittel VI. Når klagefristen er utløpt, gjør NVE en innledende 
vurdering av klagene. Klagene forelegges sakens motparter for merknader og NVE 
vurderer om vilkårene for å ta klagene til behandling foreligger. Dersom NVE ikke finner 
grunnlag for å gjøre endringer i vedtaket, oversender NVE klager og eventuelle 
innsigelser, samlet til departementet for behandling. Klagene skal kommenteres i 
oversendelsesbrevet, og innsigelsene skal være kommentert i bakgrunnsnotatet til 
vedtaket. 

Olje- og energidepartementet avholder som hovedregel også befaring og offentlig møte 
i anledning klage- eller innsigelsessaken. Til befaringen og offentlig møte i klagesaken, 
innkalles berørte kommuner, fylkeskommunen og andre offentlige organer med 
interesser i saken, i tillegg til klagerne og andre interesserte. Departementet kan i likhet 
med NVE, om nødvendig også be om tilleggsutredninger eller tilleggsopplysninger, og 
behovet for høring av disse vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
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Departementet kan i klagebehandlingen vurdere alle sider av saken og ta hensyn til nye 
opplysninger. Departementets vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages 
videre. 

4.2.5 Detaljplanleggingsfasen  

Konsesjonspliktige endringer 

I konsesjonen fastsettes blant annet maksimal installert effekt og planområdets 
yttergrenser. Endringer av forhold som er fastsatt i konsesjonen eller endringer utenfor 
planområdet, er konsesjonspliktige. I slike tilfeller må konsesjonær sende en søknad om 
konsesjonsendring til NVE. Eksempler på slike forhold kan være endringer i samlet 
installert effekt, plassering av transformatorstasjon, spenningsnivå og/eller trasé for 
kraftledning, endring av planområdegrense, større justeringer av trasé for adkomstveg 
eller endring av frister satt i konsesjonen. Søknader om konsesjonspliktige endringer 
som kan gi virkninger for miljø- og samfunnsinteresser, blir normalt sendt på høring til 
de som kan bli berørt av endringen. 

Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan 

Som omtalt ovenfor, er den detaljerte utbyggingsløsningen innenfor planområdet, det 
vil si turbinpunkter og internveger, normalt ikke spesifisert i konsesjonen. 
Vindkraftverkets endelige utforming, herunder antall, høyde, type og plassering av 
vindturbiner og internveger, skal normalt i henhold til vilkår i anleggskonsesjonen 
beskrives i en detaljplan. Praksisen der konsesjonen ikke angir spesifisert 
utbyggingsløsning har utviklet seg gjennom konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker 
gjennom de to siste 10 årene. Formålet er å legge til rette for en best mulig 
utbyggingsløsning på grunnlag av vindmålinger, teknologiutvikling og tilpasning til vilkår 
i konsesjonen. Flere forhold av betydning for plassering av turbiner, er turbinspesifikke.  
Detaljplanen skal beskrive eventuelle endrede virkninger for miljø- og 
samfunnsinteresser, sammenlignet med virkningene av den utbyggingsløsningen som 
ble lagt til grunn i konsekvensutredningene til søknaden. Dette kan for eksempel 
omfatte oppdaterte støyberegninger og visualiseringer. Vurderingene i detaljplanen skal 
bygge på utredningsprogrammet og konsesjonen. 

Konsesjonær må i tillegg lage en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som beskriver 
hvordan miljøhensyn skal ivaretas i byggingen av vindkraftverket i tråd med vilkår i 
konsesjonen. Planen skal inneholde en beskrivelse av arealbruken og konsekvensene 
bygging av anlegget har for landskap, natur og miljø. MTA-planen skal også inneholde en 
beskrivelse av transportløsning i anleggsfasen. Både detaljplanen og MTA-planen skal 
godkjennes av NVE før byggestart, og disse samles i praksis ofte i ett dokument. 
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Høring av planer 

Detaljplan og MTA-plan blir normalt sendt på høring til kommunen, fylkeskommunen, 
statsforvalteren, andre berørte myndigheter, berørte lokale og regionale organisasjoner 
og berørte privatpersoner. Dersom kommunen ønsker det, arrangeres det et 
høringsmøte med konsesjonæren og kommunen i forkant av eller under høringen. NVE 
vil normalt gjennomføre en befaring på barmark før detaljplan og MTA-plan godkjennes, 
og behovet for tilleggsopplysninger eller tilleggsutredninger vurderes. Krav til 
involvering ved høring av planene ble skjerpet inn av NVE i 2019, blant annet gjennom 
krav om at konsesjonær må lage en plan for involvering, dokumentasjon for involvering 
av lokale interessenter og utvidet høringsfrist. 

NVE godkjenner planer 

Når NVE mener saken er tilstrekkelig opplyst, i tråd med reglene i forskrift for 
konsekvensutredninger, avgjøres det om MTA- og detaljplanene kan godkjennes eller 
ikke. 

Vedtak om godkjenning blir normalt fattet med vilkår. Sentralt i denne vurderingen er 
hvorvidt MTA- og detaljplanene er i tråd med konsesjonen, og om eventuell ny kunnskap 
om virkninger påvirker avveiingene som lå til grunn for konsesjonsspørsmålet. Dersom 
det er endringer i prosjektutformingen som ikke er omfattet av de gjennomførte 
konsekvensutredningene, for eksempel at turbinene er blitt høyere enn det som er lagt 
til grunn i utredningene, kan NVE pålegge tilleggsutredninger. Endringer i prosjektet som 
går utenfor rammene i konsesjonen, krever søknad om endring av konsesjonen.  
Eventuelle konsesjonsendringer under detaljplanfasen, behandles normalt sammen 
med MTA- og detaljplan.  

Klagebehandling 

NVEs vedtak om endringer av konsesjon og vedtak om godkjenning av detaljplan og 
MTA-plan kan påklages til Olje- og energidepartementet. Dersom slike vedtak påklages 
vurderer NVE først om klagen inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre 
eller oppheve vedtaket/plangodkjenningen. Dersom dette ikke er tilfelle, sendes klagen 
til Olje- og energidepartementet. Departementets vedtak i saken er endelig. 

4.2.6 Utbyggingsfasen 

Utbygging kan først starte etter at NVE har godkjent detaljplan og MTA-plan. 
Konsesjonær er ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelser etter annet lovverk. NVE 
gjennomfører normalt flere inspeksjoner i løpet av utbyggingsfasen, behandler 
avviksmeldinger og følger eventuelt opp med reaksjoner. I brev av juni 2019 til 
konsesjonærene skjerpet NVE kravene til involvering av lokale interessenter i 
utbyggingsfasen. 
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4.2.7 Driftsfasen  

Konsesjonær er ansvarlig for at konsesjonsvilkårene følges i driftsfasen. Konsesjonær er 
også ansvarlig for internkontroll av krav til miljø og landskap som er satt i medhold av 
energiloven, i konsesjonsdokument, detaljplan/MTA eller andre vedtak fra NVE. 
Forskriftskrav om internkontroll for miljøkrav trådte i kraft 1. januar 2019 og gjelder 
planlegging, bygging og drift av vindkraftverk. 

NVE fører tilsyn med at vilkår i konsesjonen etterleves i driftsfasen. Dette kan for 
eksempel gjelde støy eller krav om etterundersøkelser. Ved avvik vurderer NVE 
oppfølging på vanlig måte med fastsettelse av reaksjoner. I noen tilfeller settes krav til 
avbøtende tiltak. Det er hjemmel i energiloven for i særlige tilfeller å endre 
konsesjonsvilkår av hensyn til allmenne interesser. 

4.2.8 Avviklingsfasen   

Konsesjon til vindkraftverk gis for en periode på inntil 30 år som er energilovens 
maksimale konsesjonsperiode. Tidligere ble konsesjonene stort sett gitt med 25 års 
løpetid, men den tekniske levealderen på turbiner er økende, og nyere konsesjoner er 
stort sett gitt, med 30 års konsesjonsperiode.  

Dersom konsesjonæren ønsker å forlenge konsesjonsperioden, for eksempel ved å 
installere nye turbiner i planområdet, må det søkes NVE om ny konsesjon for en 
eventuell reetablering av vindkraftverket etter endt konsesjonsperiode. 

De aller fleste konsesjoner inneholder et vilkår om at konsesjonær er ansvarlig for 
tilbakeføring av planområdet etter endt konsesjonsperiode. I løpet av det tolvte 
driftsåret skal det foreligge en garanti for nedleggingskostnadene. Ved nedleggelse 
plikter konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegget og så langt det er mulig føre 
landskapet tilbake til naturlig tilstand. Det skal framlegges en plan for tilbakeføring i god 
tid før nedleggelse. Dersom anlegget skal legges ned mens konsesjonen løper, må det 
søkes til NVE. 

4.3 EØS-rettslige rammer 

Det finnes relevant EØS-regelverk som setter rammer for konsesjonsbehandling etter 
energiloven og avklaring av arealbruk etter plan- og bygningsloven.  

Fornybardirektivet 

Fornybardirektivet fra 2009 (2009/28/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i 
norsk rett. Direktivet gir overordnede rammer for konsesjonsbehandling av fornybar 
energi, herunder vindkraft. Det følger av artikkel 13 nr. 1 at regler om 
konsesjonsbehandlingen skal være forholdsmessige og nødvendige, og medlemsstatene 
plikter å treffe tiltak for å sikre bl.a. at prosessen knyttet til arealavklaring og 
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konsesjonsbehandling samordnes, at det finnes tilgjengelig informasjon om behandling 
av søknader, at regler som styrer godkjenning, sertifisering og tillatelser, er objektive, 
oversiktlige, forholdsmessige og at konsesjonsprosessen fremskyndes og forenkles. 
Fornybardirektivet medførte ingen behov for endringer i energiloven på dette området. 

EU har vedtatt et revidert fornybardirektiv (EU) 2018/2001) som blant annet omhandler 
saksbehandling av ny fornybar energiproduksjon og utbygging av overføringsnett. 
Direktivet fastsetter nye krav om forenkling og effektivisering av konsesjonsprosesser. 
Medlemslandene skal etablere eller tilordne ett eller flere administrative kontaktpunkter 
som skal koordinere hele konsesjonsprosessen for søknader om utbygging av kraftverk 
og overføringsnett («one-stop-shop»). Det er ikke konkludert om direktivet er EØS-
relevant. EUs lovgivningsinstitusjoner forhandler i disse dager om ytterligere endringer i 
fornybardirektivet som del av Fitfor55 og RepowerEU, med sikte på enda raskere 
utbygging av fornybar energi.  

EU-direktiv om vurderinger av miljøkonsekvenser 

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre direktiv 2011/92/EU om 
vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (også kalt EIA-
direktivet) og direktiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkninger av visse planer og 
programmer (også omtalt som SEA-direktivet). Direktivene er gjennomført i Norge 
gjennom bestemmelser om konsekvensutredning i plan- og bygningsloven med forskrift 
om konsekvensutredninger, og i petroleumsregelverket, havenergiregelverket og 
havbunnsmineralregelverket. Regelverket om konsekvensutredninger for planlegging og 
utbygging av vindkraftanlegg går fram av plan- og bygningsloven kapittel 4 og 14 med 
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.  

SEA-direktivet har regler om konsekvensutredning og prosess for overordnede planer 
og programmer som legger føringer for senere vedtak om tiltak og prosjekter. I forskrift 
om konsekvensutredninger er SEA-direktivets virkeområde angitt i §§ 6 bokstav a og 7 
bokstav b. Av § 6 a framgår det at krav om behandling i samsvar med SEA-direktivet 
gjelder for regionale planer, kommuneplaner og områdereguleringer som legger 
føringer for tiltak nevnt i vedlegg I eller vedlegg II til forskriften.  

EIA-direktivet gjelder for såkalt «development consent», det vil si vedtak som gir 
grunnlag for gjennomføring av tiltak. EIA-direktivet er i forskrift om 
konsekvensutredninger angitt i §§ 6 bokstav b og c, 7 bokstav a og 8 bokstav a og b. I 
norsk sammenheng gjelder dette normalt for detaljreguleringer for tiltak i vedlegg I eller 
II og andre tiltak i vedlegg I eller II som behandles etter andre lover enn plan- og 
bygningsloven.  

Etter direktivet opererer man med konsekvensutredning på to nivåer - overordnet nivå 
og tiltaksnivå. Kravene til utredninger av planer og tiltak på tiltaksnivå, etter EIA-
direktivet er mer detaljerte enn kravene til utredning av overordnede planer, jf. skillet 
mellom utredningskrav i SEA-direktivet og tilsvarende krav etter EIA-direktivet. 
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5 Utenlandsk rett 

5.1 Dansk rett  

Danmark har et mål om å sikre høyere grad av fornybar energi, og vindkraft på land er 
viktig for å nå dette målet. Planlegging av vindkraftanlegg er i Danmark et kommunalt 
anliggende, som skjer i samsvar med planlovens regler, samt en egen forskrift 
(bekendtgørelse nr. 923 av 6. september 2019 om planlægning for og tilladelse til 
opstilling af vindmøller). Hovedprinsippene er at vindkraftanlegg kun kan bygges i 
områder utpekt til dette i kommuneplanen. Forskriften fastsetter blant annet at minste 
avstand til naboer skal være minst fire ganger høyden på det nærmeste 
vindkraftanlegget. Målet er at planleggingen skal sikre at det blir tilstrekkelige arealer til 
plassering av vindkraftanlegg, samtidig som plasseringen balanseres mot øvrige 
interesserer. Kommunen kan i sin avveining også komme til at det ikke er mulig å 
etablere vindkraftanlegg i kommunen.   

Kommunens avveiing skal gjøre det mulig å ta størst mulig hensyn til så vel naboer 
(visuell påvirkning og støyvirkning) som natur, miljø mv. De lovpålagte rammene for slike 
hensyn skal ivaretas i avveiingen. 

For øvrig gjelder tilsvarende regler om konsekvensutredning som etter norsk rett. Dette 
gjelder også langt på veg oppbygningen av kommunenes plansystem, planprosess og 
reglene om medvirkning. Innsigelsesrett er gitt til nabokommune. Staten ivaretar 
nasjonale interesser ved å fremme innsigelse mot planforslag. Bolig- og 
indenrigsministeret kan fremme innsigelse på vegne av de øvrige departementene. 
Videre kan departementet, organisasjoner og andre med rettslig interesse klage over 
rettslige spørsmål om kommuneplanen til en særlig planklagenemnd, Planklagenævnet.  

Arealet som settes av i kommuneplanen til vindkraftanlegg, skal være tilpasset den 
typen vindturbiner som det planlegges for. Dette betyr at man alt på dette stadiet har en 
formening om hvilken type anlegg som skal eller kan være aktuelt å etablere i området.  

Kommunen kan utarbeide en reguleringsplan (lokalplan) innenfor rammene av 
kommuneplanen. Vindkraftanlegg anses som større bygge- og anleggstiltak som utløser 
reguleringsplikt. Er vindkraftprosjektet utenfor rammene av kommuneplanen, må det 
gjøres en endring av kommuneplanen før det kan vedtas en reguleringsplan for 
anlegget. Viser planprosessen at reguleringsplanforslaget ikke kan realiseres av hensyn 
til andre interesser, kan kommunen vedta å endre kommuneplanen og deretter la være 
å vedta reguleringsplanforslaget.  



Side 32 av 65 

 

til betydelige skader på mennesker, dyr, vekster, jord, vann, luft, klimaet, landskap og 
kulturarv samt forvaltning av jord, vann og det fysiske miljøet i alminnelighet.  

Oversiktsplanen viser kommunens politiske vilje og viser den overordnede 
arealbruksutviklingen i den enkelte kommune. Energimyndigheten har pekt ut områder 
som ut fra nasjonale interesser vurderes som særlig egnet forvindkraftanlegg.   
Oversiktsplanen er veiledende for utarbeiding av detaljplan, for om det kan gis 
byggetillatelse og ulike tillatelser. 

Søknader om vindkraftverk behandles av visse länsstyrelser, og selve vedtaket fattes av 
et uavhengig organ ved disse länsstyrelsene som kallas miljöprövningsdelegation. 
Tillatelse blir kun gitt dersom kommunen har gitt sin tilslutning til søknaden. Vedtak kan 
påklages til mark- och miljödomstolen. Domstolens avgjørelser kan påklages videre til 
Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen kan, om domstolen 
anser at saken er av betydning for rettshåndhevelsen, tillate at dennes avgjørelser kan 
påklages videre til høyesterett.     

5.3 Finsk rett 

For utbygging av vindkraft gjelder generelt de samme bestemmelser som ved annen 
bygging. Bygging av store vindturbiner bør være basert på planlegging etter 
markanvändnings- och bygglagen. Behovet for planer og tillatelser avhenger av 
plansituasjonen i området, tomtens og omgivelsenes beskaffenhet og prosjektets 
omfang. Plansystemet består av nasjonale mål for arealbruk samt av planer som angir 
hovedtrekkene for arealbruken – landskapsplaner og generalplaner – samt detaljplaner.  

Landskapsplaner og generalplaner er oversiktsplaner. Detaljplaner er detaljerte planer. 
Landskapsplaner utarbeides av Landskapetsförbundet, generalplaner og detaljplaner av 
kommunen. Dessuten kan det utarbeides interkommunale generalplaner. En endring i 
markanvändnings- och bygglagen om bruk av generalplan for utbygging av vindkraft 
trådte i kraft 1. april 2011. Etter lovendringen kan man gjennom bruk av generalplan, 
under visse forutsetninger, planlegge utbygging av vindkraft slik at byggetillatelsen gis 
direkte med hjemmel i generalplanen, jf. markanvändnings- och bygglagen kapittel 10 
a). Det meste av vindkraftplanlegging gjøres nå gjennom en generalplan som direkte 
styrer utbyggingen av vindkraft. 

Gjennomføring av et vindkraftprosjekt krever alltid byggetillatelse. Utbyggingen kan 
også kreve tillatelse etter sektorlovgivning som for eksempel luftfarthindertillatelse etter 
luftfartslagen, tillatelse utfra hensynet til drikkevannet etter vattenlagen eller 
miljøforhold etter miljöskyddslagen.  

Målet med det finske regelverket er at man gjennom samordningen av de ulike 
funksjonene skal finne de områder som er best egnet til bygging av vindkraftanlegg. 
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Samtidig skal skadelige konsekvenser for natur og menneskers livsmiljø forebygges 
gjennom planleggingen og de etterfølgende tillatelsene. 

6 Generelt om forslag til lovendringer 

6.1 Innledning 

Forslagene som presenteres i høringsnotatet innebærer at det innføres krav om 
arealavklaring for vindkraftverk etter plan- og bygningsloven i form av 
områderegulering. Kommunen skal gis rett til å kreve at utbygger utarbeider forslag til 
områderegulering. Konsesjon etter energiloven skal ikke gis før kommunen ved 
områderegulering har vedtatt de overordnede arealmessige forutsetningene som er 
relevante for beslutningen om arealbruk for vindkraftanlegget. Dispensasjonsadgangen 
som gjelder for vindkraftprosjekter i dag, innskrenkes betydelig. Det kan likevel 
unntaksvis dispenseres fra kravet om områderegulering der overordnede arealmessige 
forutsetninger er fastsatt på samme detaljeringsnivå som i områderegulering, for 
eksempel i kommune(del)plan. Konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg etter 
energiloven videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler 
og ulemper ved prosjektet. Det innføres en begrensning i adgangen til å oppheve og 
endre områderegulering for vindkraftanlegg.  Særregelen om å kunne gi endelig 
konsesjon etter energiloven virkning som statlig arealplan oppheves. 

6.2 Samlet beskrivelse av forslagene 

Konsesjonsbehandlingen for vindkraft etter energiloven videreføres, men konsesjon kan 
ikke gis før arealbruken er avklart i vedtatt områderegulering etter plan- og 
bygningsloven. I konsesjonsbehandlingen foretar energimyndighetene en helhetlig, 
samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektet. Konsesjon kan bare gis dersom de 
samlede fordelene ved prosjektet er større enn mulige skader og ulemper for allmenne 
og private interesser.  

Det foreslås å innføre en reell avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven, ved 
at områderegulering må foreligge før det kan gis konsesjon. Områdereguleringen skal 
være overordnet. Det kan være tilstrekkelig å sette ytre arealbruksgrenser med 
arealformålene vindkraft og adkomstveg, dersom kommunen vurderer at øvrige forhold 
kan avklares i konsesjonsprosessen. Kommunen kan også fastsette planbestemmelser 
om andre forhold som kan sies å ligge innenfor de overordnede arealmessige 
forutsetningene som er relevante for kommunens beslutning om arealbruk for 
vindkraftanlegget. Dette kan omfatte synlighet av turbiner fra bestemte kartfestede 
områder, maksimal høyde, inngrepsfrie områder og andre overordnede krav, når dette 
er relevant for spørsmålet om hvorvidt framtidig utbygging er akseptabelt for 
kommunen eller ikke. Detaljene avklares i konsesjon med vilkår etter energiloven. 
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Plassering av internveger, turbinpunkter, maksimal installert effekt samlet og pr. turbin, 
antall og dimensjoner på turbiner og andre detaljer behandles i konsesjon og 
etterfølgende planer etter energiloven. Forutsetningene som følger av 
områdereguleringen skal være konkret angitt gjennom plankart og planbestemmelser, 
slik at det er lett å vurdere om et konsesjonssøkt anlegg er i samsvar med det som er 
forutsatt i områdereguleringen. 

Det opprettholdes en adgang til dispensasjon fra kravet om områderegulering dersom 
de overordnede arealmessige forutsetningene er utredet i annet planvedtak, for 
eksempel i en kommune(del)plan, i samme omfang og fastsatt med samme 
detaljeringsnivå som kravene til en områderegulering. Dette skal være en 
unntaksbestemmelse som skal kunne benyttes for å hindre unødvendige dublerende 
prosesser i kommunen, særlig der kommune(del)planen nylig er vedtatt.  

Konsesjonsbehandlingen for vindkraft videreføres med de forutsetningene som følger 
av Stortingets behandling av vindkraftmeldingen. Et vindkraftverk kan ikke etableres 
uten at det er samsvar med både områderegulering og konsesjon med etterfølgende 
vedtak.  

En samfunnsøkonomisk vurdering i konsesjonsbehandlingen innebærer at fordelene 
ved en vindkraftutbygging i form av verdien av kraftproduksjonen den vil gi, 
betydningen for kraftsystemet, samt eventuelle positive eksterne virkninger, avveies mot 
skader og ulemper av tiltaket. For å kunne få konsesjon må de samlede fordelene være 
større enn skader og ulemper. Det følger av Vindkraftmeldingen og tilleggsmeldingen til 
energimeldingen – Meld. St. 11 (2021-2022) – at grunnlaget for samfunnsøkonomiske 
vurderinger i konsesjonsbehandlingen skal styrkes. 

Kommunen gis rett til å kreve at utbygger utarbeider forslag til områderegulering 
innenfor de rammene for planprosessen kommunen fastsetter. Private tiltakshavere har 
rett til å fremme planforslag og få kommunens behandling av og standpunkt til 
forslaget. Kommunen kan ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide privat forslag til 
detaljregulering. Saksbehandlingen foreslås å følge reglene for private 
reguleringsplanforslag, jf. pbl. § 12-11 og forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven. For slike planer gjelder en rekke tidsfrister 
for både kommunen og initiativtaker, som skal sikre framdrift og effektivitet i prosessen. 
Videre vil kommunen enten selv, eller etter innspill fra NVE, kunne avvise planinitiativet 
allerede i oppstartmøte med initiativtakeren. Det legges opp til at utbygger betaler 
behandlingsgebyr til kommunen.  

Kommunen og NVE er ansvarlig myndighet for utarbeiding av konsekvensutredning for 
henholdsvis områderegulering og konsesjon. Disse prosessene bør samordnes i tid der 
dette er hensiktsmessig, for å sikre et best mulig felles beslutnings- og 
utredningsgrunnlag for begge vedtak. Dette kan gjøres gjennom en felles 
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konsekvensutredningsprosess som tilfredsstiller utredningskravene både for 
områdereguleringen og konsesjonen.   

Det vurderes om NVE skal gis et utvidet ansvar knyttet til behandling av planprogram og 
konsekvensutredning for områderegulering etter plan- og bygningsloven. Det kan 
vurderes en liknende ordning som for større uttak av mineralressurser, der Direktoratet 
for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet til å fastsette planprogram dersom 
kommunen som planmyndighet ønsker dette. Slik myndighet fastsettes i forskrift om 
konsekvensutredninger. Det foreslås å gi NVE en utvidet rolle i planbehandlingen etter 
samråd med kommunen, til å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn etter 
§ 3-7. Planprosessen og konsesjonsprosessen vil dermed kunne gå parallelt fram til 
vedtak, i regi av NVE. Departementene ber høringsinstansene særskilt om innspill på 
dette.  

For å sikre utbygger forutsigbarhet, foreslås det en begrensning i kommunens adgang til 
å oppheve eller endre reguleringsplan for konsesjonspliktige vindkraftanlegg. Slike 
planer kan ikke oppheves eller endres på vesentlig måte fra det tidspunkt det er søkt om 
konsesjon og fram til byggefristen for konsesjon etter energiloven er utløpt, uten etter 
søknad eller forslag fra tiltakshaver eller etter samtykke fra departementet. Reglene om 
at konsesjon for vindkraftanlegg uten videre kan gis virkning som statlig plan oppheves. 

Departementene foreslår også en adgang til å gi forskrift etter pbl. om samordningen 
mellom reguleringsplanprosessen for vindkraftanlegg og konsesjonsbehandlingen etter 
energiloven. 

NVEs ansvar for tilsyn og oppfølging av vindkraftanlegg under bygging og i drift 
videreføres som i dag. 

Det foreslås ingen endringer i adgangen til å utarbeide regionale planer for vindkraft. 
Dette gir NVE og fylkeskommunen mulighet til å samarbeide om utarbeiding av en 
regional plan som vedtas av fylkestinget, og som siden følges opp gjennom 
kommunenes arealplanlegging og konsesjonsbehandling. Regional plan kan være et 
nyttig verktøy for overordnet avklaring av hvilke områder som kan egne seg for 
vindkraftutbygging. Slike planer kan utarbeides for det enkelte fylke, eller som et 
samarbeid mellom flere fylker. Regionale planer er ikke rettslig bindende, men skal 
legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i regionen. 

Det foreslås ingen endringer i reglene om kommune(del)plan. Avklaring av arealbruken i 
kommune(del)plan vil som i dag være aktuelt i tilfeller der kommunen ønsker å avklare 
om det er egnede områder for vindkraft i kommunen, og om de i så fall ønsker å sette 
av områder til vindkraft i kommuneplanen. Dette kan skje på kommunens eget initiativ, 
etter innspill fra utbygger, eller i områder utpekt som egnet til vindkraftanlegg i regional 
plan. Kommunen kan vurdere alternative lokaliteter, og sette av områder den mener er 
godt egnet, etter en samlet vurdering av de ulike arealbruksinteresser som gjør seg 
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gjeldende. Dette vil gi kommunens innbyggere og potensielle utbyggere oversikt over 
hvor det kan være aktuelt å lokalisere vindkraftanlegg i framtiden, og hvordan slike 
anlegg er tenkt utformet. Det vil imidlertid ikke være et krav at kommunen avklarer 
vindkraft gjennom kommuneplanprosessen før områderegulering gjennomføres.     

6.3 Fordeler og ulemper sammenlignet med dagens system 

Etter dagens system har kommunene stort sett tatt stilling til nye vindkraftprosjekter 
ved høring av konsesjonssøknaden, mens den formelle planavklaringen ofte har skjedd 
ved etterfølgende dispensasjon eller planendring. Kommunenes uttalelse til vindkraft i 
konsesjonsprosessen og den formelle avklaringen etter pbl. har skjedd med til dels stor 
avstand i tid. Dette har skapt utfordringer. For eksempel kan den politiske 
sammensetningen i kommunen i mellomtiden ha endret seg. Også prosjektene kan ha 
endret seg siden kommunen første gang avklarte sitt standpunkt i saken. Å få 
framskyndet den formelle behandlingen etter plan- og bygningsloven slik at 
arealavklaringen må være på plass før det gis konsesjon, vil være en stor fordel.  

En overordnet avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven gir mer 
forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft i et område. Potensielle arealkonflikter 
blir synliggjort på et tidligere tidspunkt, og det åpner for å vurdere ulike alternative 
lokaliteter opp mot hverandre. Både fra et utbygger- og et innbyggerperspektiv er det en 
fordel at lokaliseringen og de overordnede rammene for utbyggingen avklares tidlig 
gjennom beslutning i kommunestyret.  

I og med at konsesjonsprosessen skal bestå som i dag med de forbedringer som er 
beskrevet i vindkraftmeldingen, er det gjenstående svakheter ved beslutningssystemet 
som må rettes opp. Et hovedargument for reguleringsplikt har vært behovet for bedre 
lokal forankring, legitimitet og forutsigbarhet. Det har også vært pekt på ulikheten 
mellom vindkraft og andre store arealinngrep når det gjelder reguleringsplikten.  

Innføring av krav om områderegulering vil innebære at kommunene ikke lenger vil ha 
adgang til å la hele prosessen gå etter energiloven. Mange kommuner har benyttet seg 
av denne adgangen. Dette kan være begrunnet i økonomi, kompetanse eller kapasitet i 
kommunen, i og med at kommunen ikke har kunnet kreve at utbygger utarbeider 
planforslag. Med systemet som det nå legges opp til, må det skje en arealavklaring på 
overordnet nivå fra kommunens side i forkant. Dessuten kan kommunen kreve at 
utbygger utarbeider forslag til områderegulering. Som minimum må 
områdereguleringen sette ytre arealbruksgrenser med arealformålene vindkraft og 
adkomstveg, angitt på et arealplankart. Kommunen kan vedta planbestemmelser om 
andre forhold av overordnet karakter når dette er relevant for spørsmålet om framtidig 
utbygging er akseptabelt for kommunen eller ikke. Dette gir fortsatt kommunen stor 
valgfrihet. Sammen med kommunens adgang til å delta mer aktivt også i 
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konsesjonsprosessen, slik Vindkraftmeldingen gir anvisning på, synes hensynet til lokal 
forankring og legitimitet å være godt ivaretatt.  

Innføring av krav om områderegulering for vindkraft innebærer at nasjonale føringer for 
arealplanlegging vil gjelde for vindkraftutbygging. Slike føringer gis i Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging, og i de enkelte departementers 
avklaring av nasjonale og vesentlige regionale interesser i form av rundskriv og 
retningslinjer. De vil blant annet kunne brukes for å sikre en sterkere vektlegging av 
landskap og miljø i vindkraftsaker, slik Vindkraftmeldingen legger opp til.  

Forslaget om at områdereguleringen ikke kan oppheves eller endres på vesentlig måte 
før byggefristen som gjelder for konsesjonen er utløpt, sikrer også forutsigbarhet. Dette 
gjør det også forsvarlig å oppheve bestemmelsen om at en konsesjon kan gis virkning 
som en statlig reguleringsplan. 

Et viktig mål for forvaltningen er rasjonelle og effektive prosesser. Forslaget vil medføre 
en viss dublering av prosesser, ved at ett og samme tiltak skal behandles etter to lovverk 
og av to forskjellige myndigheter. Der prosessene kjøres parallelt vil de baseres på et 
felles kunnskapsgrunnlag. Der områdereguleringen er vedtatt tidlig i 
konsesjonsprosessen, vil konsesjonsprosessen kunne gjøres enklere og mer effektiv 
fordi den kan bygge på arealavklaringer og utredninger i områdereguleringen. I denne 
sammenheng er det også verdt å minne om bestemmelsen som foreslås for å begrense 
adgangen til å oppheve eller endre vedtatt plan etter at det er søkt om konsesjon. Dette 
gir mindre risiko for etterfølgende tidkrevende prosesser, for eksempel etter gjeldende 
bestemmelse om at en konsesjon skal gis virkning som statlig plan, hvis kommunen 
skulle endre synspunkt.  

God samordning mellom de to prosessene er viktig for å unngå unødig ressurs- og 
tidsbruk. Dette vil gjelde både ved første gangs vedtak og ved klagebehandlingen. I 
denne sammenheng har det vært viktig å forankre at forutsetningene i den overordnede 
planen skal være konkret angitt i plankart og bestemmelser, slik at er lett å vurdere om 
tiltaket ligger innenfor eller utenfor det som er forutsatt i områdereguleringen. Det vil på 
vanlig måte være tiltakshavers ansvar å sørge for at tiltaket holder seg innenfor begge 
vedtak.  

Det vil være en fordel for samordningen at konsesjonsprosessen starter opp samtidig 
med oppstart av områderegulering. Det vil normalt være tiltakshaver som både 
utarbeider forslag til områderegulering og konsesjonssøknad. Etter departementenes 
syn vil det likevel ikke være hensiktsmessig at lovforslaget regulerer prosessen i tid på 
annen måte enn at planvedtaket må foreligge før det gis konsesjon. Samtidig legges det 
opp til at konsesjonsprosessen kan starte opp samtidig der dette er hensiktsmessig, og 
med mulighet for å samordne vedtakene i tid etter begge lovverk.  

Utgangspunktet for innsigelses- og klageadgangen må fortsatt være at det er to vedtak 
etter to forskjellige lover. En samordning må derfor søkes gjennom samordning i tid og 
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innhold, men uten at det skjer noen formell myndighetsoverføring. Kommunal- og 
distriktsdepartementet har ansvaret for behandling av innsigelser til 
områdereguleringer og statsforvalteren har klagebehandlingen over 
områdereguleringen. Olje- og energidepartementet har ansvar for innsigelses- og 
klagebehandlingen over konsesjonsvedtaket.  

Departementene foreslår at klagebehandlingen på planvedtaket løftes til samme 
forvaltningsnivå som klage på konsesjonsvedtaket (fra statsforvalter til Kommunal- og 
distriktsdepartementet). Dette gjelder også for klagebehandling av vedtak om 
dispensasjon fra plankrav.  

For å hindre omkamper, og dermed skape nødvendig forutsigbarhet for utbygger, 
foreslås det å innføre en midlertidig begrensning for kommunene til å oppheve og 
endre reguleringsplan for vindkraftanlegg fram til byggefristen for konsesjonen er 
utløpt.  

Forslagene gir mulighet for å gi NVE en utvidet rolle i planbehandlingen, slik at 
manglende ressurser hos kommunene ikke blir et hinder for å gjennomføre effektive 
planprosesser. Det bes om innspill på om NVE skal gis et utvidet ansvar tilknyttet 
behandling av planprogram og konsekvensutredning for områderegulering etter plan- 
og bygningsloven. Det kan blant annet legges opp til at NVE gis rollen som ansvarlig 
myndighet for felles konsekvensutredning for områderegulering og konsesjon for 
vindkraft, dersom kommunen ønsker det.  
 

7 Forslag om å innføre krav om områderegulering for 
vindkraft 

7.1 Gjeldende rett 

Plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd første punktum oppstiller et generelt krav til 
reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som 
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kravet om reguleringsplan gjelder ikke 
for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, herunder 
produksjonsanlegg for vindkraft, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd tredje punktum.  

Dagens unntak fra kravet om reguleringsplan er ikke til hinder for at kommunen likevel 
kan velge å utarbeide en reguleringsplan, men kommunen kan ikke pålegge tiltakshaver 
å utarbeide planforslag, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 41.  

Reguleringsplan kan utarbeides som en plan for et større areal med flere eiendommer 
(områderegulering), eller en mer detaljert plan for enkelteiendommer eller konkrete 
bygge- eller vernetiltak (detaljregulering). Områderegulering utarbeides av kommunen, 
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men kommunen kan overlate til både andre myndigheter og private å utarbeide forslag 
til områderegulering, jf. pbl. § 12-2 annet ledd. Forslag til detaljregulering kan fremmes 
av alle private og offentlige tiltakshavere. Kommunen kan også selv utarbeide en 
detaljregulering. Private reguleringsplanforslag må innholdsmessig følge opp 
hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende 
områdereguleringer. 

Reguleringsplan kan utarbeides som en egen planprosess, eller sammen med 
rulleringen av kommuneplanens arealdel. Sistnevnte kan være hensiktsmessig for å få 
god framdrift i en utbygging som det åpnes for i arealdelen, jf. pbl. § 12-1 femte ledd.  

Unntaket fra reguleringsplikten for tiltak etter energi- og vassdragslovgivningen er 
begrunnet i forarbeidene med at «… kommuner som er enig i lokaliseringen av tiltaket, 
ser begrenset nytteverdi av å håndtere en reguleringsplan for tiltaket parallelt med en 
konsesjonsbehandling».4 Det ble vist til at situasjonen den gang var at kommunen ofte 
dispenserte fra reguleringsplankravet for energitiltak. Dette gjaldt «… for mange 
vannkraftanlegg og til en viss grad også for vindkraftanlegg». 

Unntaket for reguleringsplikt innebærer at rammene for etablering av vindkraftverk har 
vært fastsatt gjennom konsesjon og etterfølgende detaljplan og MTA-plan etter 
energiloven. Kommunens synspunkter har typisk kommet til uttrykk gjennom 
høringsuttalelser, uten at kommunen har hatt noen formell innflytelse på utformingen 
av prosjektene. Den formelle planavklaringen har ofte skjedd ved dispensasjon etter at 
konsesjon har vært gitt.   

Debatten rundt vindkraftutbygginger de senere årene har vist at kommunene ønsker å 
ha en sterkere påvirkning gjennom egen vedtaksmyndighet. Flere aktører har tatt til 
orde for at plan- og bygningsloven bør gis en utvidet anvendelse på vindkraftsakene, og 
temaet sto sentralt i Stortingets behandling av Vindkraftmeldingen.   

Selv om det ikke er reguleringsplikt i dag, kan kommunene regulere dersom de selv 
ønsker det. Denne muligheten er i liten grad benyttet.5 Den viktigste begrunnelsen ser 
ut til å være at det ikke er krav om reguleringsplan i loven. Systemet legger opp til at 
rammene og utformingen av vindkraftanlegg skal fastlegges etter energiloven, og 
reguleringsplan har dermed ingen klar funksjon i prosessen, slik det er lagt opp i dag.    

 

4 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 
og bygningsloven) (plandelen), s. 41 

5 Ståvi, J.M. Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker – 
kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner. Asplan Viak, 2022, s. 
26-27 
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7.2 Departementenes forslag 

Departementene foreslår å innføre krav om områderegulering for vindkraft. 
Konsesjonsbehandlingen skal bestå med en helhetlig samfunnsøkonomisk avveiing av 
alle fordeler og ulemper. Planprosessen bør derfor ikke gjøres mer omfattende enn det 
som er nødvendig ut fra kommunens behov. Departementene foreslår at kommunen 
skal gis rett til å kreve at tiltakshaver utarbeider reguleringsplan, men bare på et 
overordnet nivå i form av en områderegulering. Detaljene avklares i konsesjon og 
etterfølgende detaljplan etter energiloven. 

Med overordnet menes at detaljeringsnivået skal begrenses til hva som er å anse å ligge 
innenfor «overordnede arealmessige forutsetninger» og som samtidig er relevant for 
kommunens beslutning om arealbruk. Departementene mener det som et minimum 
kan være tilstrekkelig å sette ytre arealbruksgrenser med arealformål vindkraft og 
adkomstveg, dersom kommunen anser at øvrige forhold kan avklares i 
konsesjonsprosessen. Områdereguleringen kan imidlertid også inneholde 
planbestemmelser om synlighet av turbiner fra bestemte kartfestede områder, 
maksimal høyde, inngrepsfrie områder og andre overordnede krav, når kommunen 
mener at dette er relevant for spørsmålet om hvorvidt etablering av et vindkraftanlegg 
er akseptabelt for kommunen. Forutsetningene som følger av områdereguleringen, skal 
være konkret angitt gjennom plankart og planbestemmelser, slik at det er lett å vurdere 
om et konsesjonssøkt anlegg er i samsvar med det som er forutsatt i 
områdereguleringen. 

Detaljert utforming av vindkraftanlegget skal skje i konsesjon og etterfølgende MTA- og 
detaljplaner etter energiloven. Plassering av internveger, turbinpunkter, maksimal 
installert effekt samlet og pr. turbin, antall og dimensjoner på turbiner og andre detaljer 
er ikke å anse som «overordnede arealmessige forutsetninger» og behandles derfor i 
konsesjonen, og ikke i områdereguleringen. Det er i konsesjonsbehandlingen at den 
helhetlige, samfunnsøkonomiske vurderingen av prosjektet blir foretatt. 
Energimyndighetene kan bare gi konsesjon dersom de samlede fordelene ved 
prosjektet er større enn mulige skader og ulemper for allmenne og private interesser.  

Planprosessen og konsesjonsprosessen bør samordnes der det er hensiktsmessig, og 
konsesjon kan ikke gis før det foreligger vedtatt områderegulering. En forutsetning for å 
kunne iverksette utbygging av vindkraftanlegget er at utbyggingen også holder seg 
innenfor områdereguleringen. Større avvik fra områderegulering i konsesjon og 
detaljplan etter energiloven, vil kreve planendring. Innskrenkninger av planområdet og 
ytterligere begrensninger for utbyggingen mv kan imidlertid fastsettes i konsesjon uten 
endring av områdereguleringen.   
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Områderegulering kan utarbeides uten at området er avklart i arealdel til 
kommune(del)plan, eller samtidig med denne. Planforslaget skal utredes som 
overordnet plan i henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredninger.  

Departementenes vurdering er at det ikke er behov for ytterligere detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven, når detaljene skal fastsettes i konsesjonen. Områderegulering 
gir tilstrekkelig mulighet til å angi ytre rammer for utforming, og kan utarbeides for 
større områder. 

Forslaget legger til rette for at planprosessen etter plan- og bygningsloven i større grad 
kan samordnes med konsesjonsprosessen etter energiloven. Departementene gis 
hjemmel til å utarbeide forskrifter og veiledere som nærmere avklarer samordningen 
mellom de to prosessene og myndighetene. 

Det opprettholdes en adgang til dispensasjon fra kravet om områderegulering der de 
overordnede arealmessige forutsetningene er utredet i samme omfang og fastsatt med 
samme detaljeringsnivå som kravene til en områderegulering, for eksempel i en 
kommune(del)plan. Dette skal være en unntaksbestemmelse, men skal kunne benyttes 
for å hindre unødvendige dublerende prosesser i kommunen, særlig der 
kommune(del)planen nylig er vedtatt. 

Kommunen og NVE er ansvarlig myndighet for utarbeiding av konsekvensutredning for 
henholdsvis områderegulering og konsesjon. Disse prosessene bør der det er 
hensiktsmessig samordnes for å sikre et best mulig felles beslutnings- og 
utredningsgrunnlag for begge vedtak. Dette kan gjøres gjennom en felles 
konsekvensutredningsprosess som tilfredsstiller utredningskravene både for 
områdereguleringen og konsesjonen.   

Det kan eventuelt vurderes om NVE skal gis et utvidet ansvar knyttet til behandling av 
planprogram og konsekvensutredning for områderegulering etter plan- og 
bygningsloven. I høringsnotatet foreslås det å gi NVE en utvidet myndighet i 
planbehandlingen, til å legge planforslag ut på høring og offentlig ettersyn etter § 3-7. 
Planprosessen og konsesjonsprosessen vil dermed kunne gå parallelt fram til vedtak i 
regi av NVE, men det foreslås ikke andre formelle krav til samordning enn at 
planvedtaket må treffes før det kan gis konsesjon. Departementene ber 
høringsinstansene særskilt om innspill på dette.  
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8 Forslag om å gi kommunen rett til å kreve at private 
utarbeider områderegulering for vindkraftanlegg 

8.1 Gjeldende rett 

Områderegulering utarbeides etter gjeldende rett av kommunen, men kommunen kan 
overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering, jf. 
pbl. § 12-2 annet ledd siste punktum. Bestemmelsen i siste punktum imøtekommer et 
behov som oppstår der manglende kommunal plankapasitet eller prioritering fører til at 
gjennomføringen av viktige samfunns- eller utbyggingsoppgaver stopper opp, eller at 
utbyggingsinteresser ikke får avklart sine prosjekter fordi områderegulering mangler. I 
slike tilfeller kan det gjøres avtaler om at private utfører hele eller deler av planarbeidet 
etter de rammer og betingelser kommunen vedtar. 

Ingen har imidlertid krav på å få behandlet forslag til områderegulering, og kommunen 
skal vedta oppstart av og rammer for planarbeidet på ordinær måte. Kommunen kan 
heller ikke pålegge private eller andre offentlige myndigheter å utarbeide 
områderegulering, som primært er et kommunalt ansvar, dersom ikke planområdet 
ligger innenfor en hensynssone med krav om felles planlegging, jf. § 11-8 bokstav e. 

For detaljregulering har private tiltakshavere rett til å fremme forslag til reguleringsplan 
og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet, jf. § 12-3 
annet ledd. Private forslag til detaljregulering følger særskilte regler, jf. § 12-11 og 
forskrift 8. desember 2017 nr. 1959 om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven. Tilsvarende regler er ikke gitt for områderegulering. 

Særlig om tidsfrister og prosess ved private planinitiativ 

Initiativtaker bør først gjøre en kartlegging og utredning av behov for å vurdere om det 
skal igangsettes et reguleringsplanarbeid, og om det vil være behov for ytterligere 
konsekvensutredning sett opp mot innholdet i eventuell overordnet arealplan. 
Initiativtaker bør ha dialog med kommunen og NVE allerede i denne fasen. Initiativtaker 
får da mulighet til å vurdere om prosjektet bør skrinlegges på allerede på dette stadiet. 
På bakgrunn av vurderingene kan det utarbeides og sendes inn et planinitiativ til 
kommunen med forslag til hva som skal reguleres og hva som skal til for å gjennomføre 
planprosessene.  Nærmere regler for innhold og prosess for slike planinitiativ er gitt i   
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven av 8. desember 2017.  

Samtidig med at planinitiativet sendes kommunen, kan forslagsstiller bestille tid til et 
oppstartsmøte med kommunen. Kommunen skal innen rimelig tid etter at planinitiativet 
er mottatt, innkalle til et oppstartsmøte, jf. § 2 i forskrift om behandling av private 
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reguleringsforslag. Etter dagens ordning er det også mulig for NVE å delta i 
oppstartsmøte. I oppstartsmøtet går partene gjennom rammene for å kunne 
gjennomføre planprosessen i det konkrete tilfellet. Det er kun tema som er aktuelle i 
den konkrete saken som skal diskuteres. Forholdet til avvik fra gjeldende overordnede 
arealplaner, annen arealbruk i området og ulike målkonflikter skal imidlertid tas opp. 
Forslagsstiller må kunne begrunne hvorfor avvikene bør kunne godtas og beskrive 
hvordan man vil løse slike arealkonflikter i den videre planprosessen. Behov for 
konsekvensutredning skal også avklares i oppstartsmøtet. Kommunen skal skrive referat 
fra oppstartsmøtet. Referatet skal sendes forslagstiller innen rimelig tid etter møtet, jf. 
forskrift om behandling av private reguleringsforslag § 3. 

Et viktig punkt i oppstartmøtet er å avklare om kommunen vil anbefale forslagsstiller å 
gå videre med planarbeidet, eller om kommunen vil stoppe planinitiativet med hjemmel 
i plan- og bygningsloven § 12-8 annet ledd. Kommunen har i utgangspunktet to uker på 
seg til å underrette forslagsstiller om at det ikke er grunnlag for å fremme planforslaget. 
Forslagsstiller kan anmode om at planinitiativet legges fram for kommunestyret til 
endelig avgjørelse av om planinitiativet skal fremmes eller ikke. 

Dersom kommunen beslutter å fremme planinitiativet gjelder plan- og bygningslovens 
vanlige regler om høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan.  

Planprogram utarbeides etter reglene i pbl. § 4-1 og KU-forskriften. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker. Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes. 
Planprogrammet skal normalt fastsettes innen 10 uker etter fristen for å avgi 
høringsuttalelser, jf. KU-forskriften § 16.  

Kommunen avgjør innen 12 uker, eller annen frist avtalt med forslagsstiller, om privat 
reguleringsforslag skal fremmes, jf. pbl. § 12-11. Dersom forslaget fremmes, sendes det 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med seks ukers frist for å gi uttalelse og 
eventuelt fremme innsigelse, jf. § 12-10 første ledd.  

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er 
kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker, jf. §12-10 
fjerde ledd. Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for 
kommunestyret til vedtak. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at 
planforslaget er ferdigbehandlet, jf. § 12-12 første ledd. 

8.2 Departementenes forslag 

Formålet med områderegulering er å få avklart plansituasjonen i et område hvor en 
utbygger har konkrete planer om å bygge ut vindkraft. For at det foreslåtte kravet til 
områderegulering skal kunne følges opp på en effektiv måte, foreslår departementene 
at kommunen skal kunne kreve at private utbyggere utarbeider forslag til 
områderegulering. Private utbyggere skal videre ha en rett til å fremme forslag til 
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områderegulering og få kommunens behandling av og standpunkt til forslaget. 
Kommunen kan ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide privat forslag til detaljregulering.   
Med dette forslaget vil ikke eventuell manglende kommunal plankapasitet, ressurser 
eller prioritering kunne hindre eller vesentlig forsinke gjennomføringen av 
vindkraftprosjekter.  

9 Forslag om å innføre begrensning i adgangen til å 
oppheve og endre reguleringsplan for vindkraftanlegg 

9.1 Gjeldende rett 

Departementene mener det er viktig at kravet om områderegulering bidrar til å 
effektivisere prosessene knyttet til etablering av vindkraftanlegg. Utbyggerne har behov 
for rask avklaring av sine prosjekter, og nasjonalt er det behov for rask utbygging av mer 
fornybar kraft. Etter gjeldende rett kan Olje- og energidepartementet gi konsesjon etter 
energiloven virkning som statlig plan etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 6-4 tredje 
ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet å unngå at det settes i gang og 
gjennomføres kommunale reguleringsprosesser i strid med tidligere planvedtak og gitte 
konsesjoner for energiproduksjonsanlegg. 

Plan- og bygningsloven har omkampregler (§ 5-5) som sier at det i en tiårsperiode etter 
planvedtak ikke kan fremmes innsigelse mot forhold det tidligere har vært fremmet 
innsigelse mot, eller som det kunne vært fremmet innsigelse mot. Begrunnelsen for 
dette er å gi en forutsigbarhet i at kommunale planer kan gjennomføres. Dette gir 
dessuten utbygger en forutsigbarhet mot at det fremmes innsigelser mot forhold som 
er avklart i tidligere planprosesser. En tilsvarende begrensning gjelder ikke for 
kommunen selv, som når som helst kan omgjøre et planvedtak. 

Pbl. § 11-18 gir Kongen, når nasjonale eller viktige regionale eller kommunale hensyn 
tilsier det, myndighet til å bestemme at nærmere angitte deler av kommuneplanens 
arealdel ikke skal kunne endres eller oppheves innen en nærmere angitt tidsramme, 
uten etter samtykke av departementet. Det finnes ingen tilsvarende bestemmelse for 
reguleringsplan.  

9.2 Departementenes forslag 

Departementene viser til at det foreslås å innføre krav om områderegulering for 
konsesjonspliktige vindkraftanlegg, og at planavklaring må foreligge før det gis 
konsesjon. Det vil sjelden være aktuelt for kommunen å gjennomføre en ny 
reguleringsprosess etter at det er gitt konsesjon, når kommunene allerede har 
gjennomført reguleringsprosess før konsesjonsvedtaket.  
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Det kan tenkes situasjoner der en kommune, for eksempel på grunn av endret flertall i 
kommunestyret etter et lokalvalg, ønsker å endre en allerede vedtatt reguleringsplan 
om etablering av vindkraftanlegg der konsesjonsbehandlingen ikke er endelig avgjort.   

Vindkraftutbygginger er kapitalintensive investeringer med krevende logistikk i 
byggeperioden. Lovverket bør derfor fremdeles ha mekanismer som sikrer tilstrekkelig 
forutsigbarhet for utbyggere som har fått endelig konsesjon etter energiloven. 
Departementene foreslår derfor å etablere en hjemmel i loven som begrenser adgangen 
til å endre gjeldende reguleringsplan innenfor en nærmere angitt tidsramme.  

En lignende bestemmelse, som begrenser adgangen til å endre eller oppheve arealplan, 
finnes i dag for kommuneplanens arealdel i pbl. § 11-18. Bestemmelsen gir Kongen, når 
nasjonale eller viktige regionale eller kommunale hensyn tilsier det, myndighet til å 
bestemme at nærmere angitte deler av arealdelen ikke skal kunne endres eller 
oppheves innen en nærmere angitt tidsramme, uten etter samtykke av departementet. 
Departementet uttaler i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) at «Selv om slike interesser også kan 
ivaretas gjennom bruk av innsigelsesinstituttet, vil et vedtak etter denne bestemmelsen 
gi muligheter for større forutsigbarhet for de aktuelle områdene». Det framgår videre av 
forarbeidene at bestemmelsen kan være aktuell i forbindelse med større og viktige 
infrastruktur- og utbyggingsoppgaver. 

Departementene foreslår at et krav om samtykke fra departementet til oppheving eller 
vesentlig endring av planen, skal gjelde for områdereguleringer der det er søkt om 
konsesjon for vindkraftanlegg etter energiloven. Det er derfor ikke nødvendig at Kongen 
treffer særskilt vedtak for den enkelte plan om å begrense adgangen til å endre eller 
oppheve planen. Krav om samtykke til endring gjelder ikke for 
konsesjonsmyndighetenes adgang til gjennom konsesjonsbehandlingen å innskrenke 
planområdet eller sette andre begrensninger for utnyttelsen. Krav om samtykke gjelder 
heller ikke der tiltakshaver selv søker om endringer av planen. 

Krav om samtykke inntrer der kommunen ønsker å oppheve eller vesentlig endre 
reguleringsplanen. Med vesentlig endring menes for eksempel endring av arealformål 
eller bestemmelser som medfører at vindkraftanlegget ikke kan bygges i henhold til 
omsøkt konsesjon. Bestemmelsen innebærer at oppheving eller vesentlig endring av 
planen bare kan skje etter samtykke fra departementet, med mindre tiltakshaver selv 
søker eller fremmer forslag om å endre planen. 

Tidsfristen for muligheten til å oppheve og endre plan foreslås å svare til byggefristen 
som er satt i den enkelte konsesjon etter energiloven.  
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10 Forslag om å la NVE overta enkelte oppgaver i 
planbehandlingen av vindkraftanlegg 

10.1 Gjeldende rett 

Det følger av pbl. § 3-7 første ledd at statlig myndighet, etter nærmere avtale med 
kommunen, helt eller delvis kan overta oppgavene planadministrasjonen i kommunen 
har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag.  

I pbl. § 3-7 tredje ledd første punktum er myndigheter med ansvar for større 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur gitt særskilt hjemmel til, etter samråd med 
planmyndigheten, å 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 statlig 
utbyggingsselskap for veg, jf. tredje ledd annet punktum. Bestemmelsen i tredje ledd er 
begrunnet med at staten har en særlig viktig rolle for de større transportanleggene, som 
har nasjonal betydning og i stor grad finansieres over statsbudsjettet, jf. Ot.prp.nr. 32 
(2007-2008) side 185. 

10.2 Departementenes forslag 

Departementene mener det er ønskelig å gi konsesjonsmyndigheten mulighet til å 
overta enkelte oppgaver i planprosessen fra kommunen. Dette gjelder muligheten til å 
sende planforslag på høring og legge ut til offentlig ettersyn. Til forskjell fra transport og 
infrastruktur, er det ikke aktuelt å gi konsesjonsmyndigheten myndighet til å utarbeide 
og fremme planforslag. Konsesjonsmyndighetene er ikke tiltakshaver for vindkraftverk, 
slik transportmyndighetene typisk vil være for nye infrastrukturanlegg. Utarbeidelse av 
planforslag gjøres av tiltakshaver som for vindkraftverk vil være de selskapene som 
ønsker å utvikle et prosjekt med sikte på konsesjonssøknad.  

Forslaget begrunnes med at forsyningssikkerhet for kraft er en nasjonal interesse, og at 
manglende ressurser og kompetanse hos kommunene ikke bør være til hinder for 
effektive planprosesser for å legge til rette for utbygging av vindkraft. Videre vil krav om 
områderegulering, som departementene foreslår, skape behov for god samordning 
mellom plan- og konsesjonsprosessen. For å unngå to helt parallelle prosesser i regi av 
to ulike myndigheter, kan det i en del tilfeller være fordelaktig at 
konsesjonsmyndigheten kan organisere begge prosesser, herunder legge planforslag 
etter plan- og bygningsloven ut til høring og offentlig ettersyn, samtidig med høring av 
konsesjonssøknad etter energiloven.  

Vedtaksmyndigheten etter plan- og bygningsloven vil likevel være kommunen, med 
mindre prosessen unntaksvis gjennomføres som statlig plan. 
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Departementene ønsker derfor synspunkter på forslag om at konsesjonsmyndigheten 
etter avtale med kommunen, kan sende forslag til arealplan for vindkraftområder på 
høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for reguleringsplan. 
Forslaget ses i sammenheng med forslaget om at NVE kan gjøres til ansvarlig myndighet 
for konsekvensutredninger ved områdereguleringer for vindkraft etter KU-forskriften, 
dersom planmyndigheten (kommunen) ønsker dette. Dette innebærer blant annet at 
det vil være NVE som fastsetter felles plan- og utredningsprogram for plan- og 
konsesjonsprosessen, og det vil være felles konsekvensutredning for områderegulering 
og konsesjonssøknad.  

11 Forslag om planavklaring før konsesjonsvedtak 

11.1 Gjeldende rett 

Verken plan- og bygningsloven eller energiloven gir pr. i dag regler for samordningen 
mellom planprosessene og konsesjonsprosessen. Etter gjeldende rett kan konsesjon 
derfor gis i strid med arealplan. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er likevel 
juridisk bindende overfor private, jf. §§ 11-6 og 12-4. Vindkraftanlegg kan derfor ikke 
bygges i strid med slike planer. Dersom konsesjon er i strid med arealplan, må 
kommunen endre planen eller gi dispensasjon for at vindkraftanlegget skal kunne 
bygges. Vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er imidlertid alltid 
oppfylt når det er gitt konsesjon etter energiloven, jf. føringene i Ot.prp. nr. 32 (2007-
2008) s. 243.  

11.2 Departementenes forslag 

Siden 2010 er arealavklaringen gjort gjennom dispensasjon fra plan i om lag halvparten 
av sakene, og da i hovedsak etter at konsesjon er gitt.6 Dette må ses på bakgrunn av 
uttalelsen i Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) om at vilkårene for dispensasjon alltid er oppfylt 
når det er gitt konsesjon etter energiloven. Kommuner som har gitt dispensasjon har 
vist til at konsesjonen som allerede forelå var den vesentlige forutsetningen for å gi 
dispensasjon. Begrunnelsen for å gi dispensasjon varierer. I noen kommuner var det et 
klart ønske om vindkraft. Andre kommuner har oppfattet det som at det er lite rom for 
selvstendige vurderinger i dispensasjonssaker, da konsesjonsmyndigheten kan avskjære 
kommunen gjennom statlig plan.7 

 

6 Ståvi, J.M. Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker – 
kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner. Asplan Viak, 2022, s. 
15 flg. 

7 Ibid. s. 16-17 
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Som nevnt over, har kommunene etter dagens system stort sett tatt politisk stilling til 
nye vindkraftprosjekter ved høring av konsesjonssøknaden, mens den formelle 
planavklaringen har skjedd ved etterfølgende dispensasjon eller planendring. 
Kommunenes holdning til vindkraft i konsesjonsprosessen og den formelle avklaringen 
etter pbl. har skjedd med til dels stor avstand i tid, og har skapt utfordringer. For 
eksempel kan dette gjelde der den politiske sammensetningen i kommunen i 
mellomtiden har endret seg, eller prosjektene har endret seg siden kommunens første 
standpunkt i saken. Å få flyttet den formelle behandlingen etter plan- og bygningsloven 
slik at arealavklaringen må være på plass før det gis konsesjon, vil være en stor fordel.  

Ved dispensasjonsbehandling gjennomføres nabovarsling av tiltakshaver med kort frist, 
jf. pbl. §§ 19-1 og 21-3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer og plankrav. 
Det gjennomføres ikke ordinær høring eller offentlig ettersyn, som ved utarbeidelse av 
planer eller ved planendring. Kravene til medvirkning og prosess er svakere enn det som 
gjelder ved endring av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Høring og 
offentlig ettersyn er imidlertid gjennomført som ledd i konsesjonsbehandlingen av 
vindkraftverket.  

Avklaring gjennom dispensasjonsbehandling medfører at det ikke utarbeides en 
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, på samme måte som ved 
utarbeidelse av planer. Konsekvensutredning er imidlertid gjennomført som ledd i 
konsesjonsbehandlingen av vindkraftverket.   

Som beskrevet i kapittel 8 foreslår departementene å innføre krav om områderegulering 
for konsesjonspliktige vindkraftanlegg.  I områdereguleringen skal kommunene avklare 
arealbruken og legge ytre rammer for utbygging av vindkraftanlegg.  

Departementene foreslår ingen endring av ordlyden i pbl. § 19-2, men understreker at 
vurderingen av om dispensasjon fra arealplan kan gis, skal følge de generelle 
vurderingstema som ellers gjelder for slike dispensasjoner. Dersom konsesjon eller 
detaljplan etter energiloven fraviker områderegulering på mindre vesentlige punkter, vil 
det kunne være aktuelt å gi dispensasjon. Det kan ikke gis dispensasjon dersom 
endringene utløser krav om konsekvensutredning. I så fall kreves det en planendring.  

Det opprettholdes en adgang til dispensasjon fra kravet om områderegulering dersom 
de overordnede arealmessige forutsetningene er utredet i overordnet plan, for 
eksempel i en kommunedelplan, i samme omfang og fastsatt med samme 
detaljeringsnivå som kravene til områderegulering. Dette skal være en 
unntaksbestemmelse som skal kunne benyttes for å hindre unødvendige dublerende 
prosesser i kommunen, særlig der kommune(del)planen nylig er vedtatt. 
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12 Forslag om å oppheve særbestemmelse om statlig 
plan for vindkraftanlegg 

12.1 Gjeldende rett 

Olje- og energidepartementet kan, med hjemmel i pbl. § 6-4 tredje ledd, gi endelig 
konsesjon etter energiloven virkning som statlig arealplan. Det følger av Ot.prp.nr. 32 
(2007-2008) at bestemmelsen kan være aktuell å bruke i situasjoner hvor det er gitt 
konsesjon for energianlegg etter energiloven, men hvor tiltaket er i strid med 
kommuneplanens arealdel og hvor kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med 
konsesjonen eller å dispensere fra arealdelen. Vedtak om statlig plan kan ikke påklages, 
jf. pbl. § 6-4 tredje ledd annet punktum.  

Dersom konsesjon er gitt virkning som statlig arealplan, vil ny konsesjon gjelde foran 
gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 1-5 annet ledd.  

Det er ikke knyttet særlige saksbehandlingsregler til bruken av statlig arealplan på 
konsesjonspliktige energiproduksjonsanlegg. Det er heller ikke knyttet særlige vilkår for 
når bestemmelsen kan anvendes, ut over at vedtaket må rette seg mot en endelig 
konsesjon til et kraftproduksjonsanlegg. Kommunene har i praksis blitt hørt i spørsmålet 
om myndigheten skal benyttes. Flere kommuner har likevel opplevd det som 
problematisk at en kommunal arealplan blir satt til side gjennom statlig plan, uten 
nevneverdig prosess.  

  

12.2 Departementenes forslag 

Siden 2013 er konsesjonsvedtak gitt virkning som statlig plan i 11 saker.8 I fem saker har 
kommunene selv ønsket statlig arealplan, da kommunen ikke har ønsket å behandle 
vindkraftanlegget etter plan- og bygningsloven. I seks saker har konsesjonsmyndigheten 
selv tatt dette initiativet. I disse sakene er konsesjonsvedtak gitt virkning som statlig plan 
i forbindelse med klagebehandling etter energiloven, eller i forbindelse med detaljer i 
sluttfasen og/eller mens prosjektet var under bygging. Reglene for statlig plan etter pbl. 
innebærer at planen skal utformes med juridisk bindende plankart og bestemmelser 
mv. etter reglene for kommunale arealplaner. Det vises her til kapittel 3.1 og blant annet 
avsnittet om planregister og framstilling av arealplan.  Dette sikrer en enhetlig og 
forutsigbar framstilling av arealplankartet, som er gjennomgående for alle plannivåer 

 

8 Ståvi, J.M. Bruk av arealplan etter plan- og bygningsloven i vindkraftsaker – 
kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner. Asplan Viak, 2022, s. 
28-29 
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etter plan- og bygningsloven. Dette er ikke ivaretatt når konsesjon får virkning som 
statlig plan.  

At konsesjon etter energiloven kan gis virkning som statlig plan, bryter med plan- og 
bygningslovens system og sektorovergripende funksjon, jf. pbl. § 1-1 og § 1-4.  

Bestemmelsen i § 6-4 tredje ledd om at konsesjon gis virkning som statlig plan har vært 
benyttet i noen tilfeller på oppfordring fra vertskommuner som ikke ønsker å kjøre noen 
prosess etter pbl., heller ikke en dispensasjonssak. Regelen har kun vært benyttet i noen 
få saker mot kommunens ønske, typisk for å avklare enkelte mindre detaljer i 
situasjoner der en kommune har ombestemt seg etter at konsesjon er gitt og i tilfeller 
der anlegget er under utbygging.  

Departementene viser til at det nå foreslås å innføre reguleringsplikt for 
konsesjonspliktige vindkraftanlegg i form av krav om områderegulering. Planavklaring 
skal skje før det kan fattes konsesjonsvedtak.  

For å sikre forutsigbarhet for utbyggere etter at det er satt i gang arbeid med 
konsesjonssøknad foreslår departementene å lovfeste en begrensning i adgangen til å 
endre en regulering for vindkraftanlegg innen en nærmere angitt tidsramme – se 
kapittel 9. Dette er en bedre løsning enn dagens særordning om at konsesjon kan gis 
virkning som statlig arealplan.  

Konsesjon bør ikke gis i strid med områderegulering. Det vil derfor ikke lenger være 
aktuelt å bruke § 6-4 tredje ledd i situasjoner hvor det er gitt konsesjon i strid med 
arealplan.  

Oppheving av særregelen i § 6-4 tredje ledd innebærer at en eventuell statlig plan for 
vindkraftanlegg i stedet må utarbeides etter de ordinære bestemmelsene for statlig plan 
i § 6-4 første og annet ledd. Departementene viser til at det i Vindkraftmeldingen legges 
opp til at kommunens syn skal tillegges stor vekt i behandlingen av vindkraftprosjekter. 
Statlig plan vil derfor bare helt unntaksvis være aktuelt i tilfeller der vindkraftanlegg bør 
bygges av hensyn til regionale og nasjonale interesser, selv om en kommune motsetter 
seg det, eller berørte kommuner er uenige om utbyggingen. Ordningen vil således 
fungere som en sikkerhetsventil. Det kan for eksempel ikke utelukkes at hensynet til 
regional og nasjonal forsyningssikkerhet for kraft kan gjøre det aktuelt å gjennomføre 
planlegging av vindkraft som statlig plan. 
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13 Forholdet til samiske interesser i vindkraftsaker 

13.1 Gjeldende rett 

Folkerett 

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 inneholder en 
bestemmelse om retten til kulturutøvelse for personer som tilhører minoriteter. 
Bestemmelsen slår fast at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige 
minoriteter, ikke skal nektes rett til «å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin 
egen religion, eller bruke sitt eget språk». 

Reindrift er en sentral kulturbærende næring for den samiske befolkningen. Reindrift 
som næring er arealkrevende, blant annet fordi det er behov for ulike beiteområder 
gjennom året med fungerende flyttveger mellom beiteområdene.  

Folkeretten innebærer en materiell skranke for konsesjonsbehandlingen av vindkraft. 
Det kan ikke gis konsesjon til tiltak som innebærer en nektelse - «denial» jf. SP art. 27 - 
av retten til kulturutøvelse. Begrensningen i adgangen til kulturutøvelse trenger ikke 
være absolutt for å innebære en «nektelse», også inngrep som innebærer vesentlige 
negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse vil innebære en nektelse i 
folkerettslig forstand, jf. HR-2021-1975-S (Fosen). Alminnelige samfunnsøkonomiske 
vurderinger er ikke relevante der et tiltak antas å være i strid med folkeretten. 

En viktig del av statens folkerettslige plikter overfor samene som minoritet og urfolk, 
handler om deltakelse i beslutningsprosesser. FNs menneskerettskomité har, både i 
generelle tolkningsuttalelser og i klagesaker, også innfortolket i SP art. 27 et krav om 
urfolks rett til effektiv deltakelse i beslutningsprosesser. I vurderingen av om 
rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt, er det et vesentlig moment om minoritetens 
rett til effektiv deltakelse i beslutningsprosessen er oppfylt. Samers rett til deltakelse i 
beslutningsprosesser følger også av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i 
selvstendige stater, som Norge har ratifisert. Statens plikt til å konsultere urfolk er slått 
fast i konvensjonens artikkel 6. 

FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) omhandler individuelle og kollektive 
rettigheter for urfolk. Erklæringen er ikke rettslig bindende, men anses som et sentralt 
dokument innenfor urfolksretten, jf. blant annet HR-2018-456-P (Nesseby). Erklæringen 
legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sin kultur og sine tradisjoner. 

 

Nasjonal rett 

I henhold til Grunnloven § 108 påligger det statens myndigheter å legge forholdene til 
rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 
samfunnsliv. 
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Gjennom menneskerettsloven er flere sentrale folkerettslige rettsakter, blant annet FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), inkorporert og gitt forrang overfor 
annen lovgivning. Folkerettens urfolksvern er sentralt ved behandlingen av arealinngrep 
som berører samisk reindrift. Norge er gjennom SP art. 27 forpliktet til å ivareta det 
materielle grunnlaget for den samiske kulturutøvelsen, se omtalen over.   

Etter sameloven kapittel 4 har samene som urfolk rett til å bli konsultert i saker som kan 
få direkte betydning for dem. Konsultasjonsplikten gjelder både for statlige 
myndigheter, fylkeskommuner og kommuner, samt private rettssubjekter når de utøver 
myndighet på vegne av staten, jf. sameloven §§ 4-3 og 4-4.   

Konsultasjonsretten innebærer en bestemt måte å legge opp prosessen på. Den gir 
derimot ikke rett til et bestemt resultat. Retten til å bli konsultert er mer enn en rett til å 
bli hørt. Samiske interesser skal komme tidlig inn i aktuelle prosesser, og ha muligheten 
til å påvirke resultatet. Konsultasjoner skal gjennomføres i god tro og med formål om å 
oppnå enighet, jf. sameloven § 4-6.  

Sametinget og andre representanter for berørte samiske interesser har rett til å bli 
konsultert i saker om lovgivning, forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil 
kunne påvirke samiske interesser direkte.  

Sameloven kapittel 4 gjelder ikke for Sametinget i saker der Sametinget har 
innsigelseskompetanse etter pbl. § 5-4, jf. sameloven § 4-1 siste ledd. Reglene om 
innsigelse etter pbl. §§ 5-4 til 5-6 gjelder også ved konsesjonsbehandling etter 
energiloven, jf. el. § 2-1 sjuende ledd. Sametinget har ikke konsultasjonsrett i tillegg til 
innsigelsesrett fordi innsigelsesinstituttet er ment å ivareta de samme hensynene. 
Avgrensningen gjelder imidlertid bare Sametinget. Det kan derfor oppstå plikt til å 
konsultere etter reglene i kapittel 4 med representanter for andre berørte samiske 
interesser, slik som reinbeitedistrikter. 

Finnmarksloven skal legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på 
en balansert og økologisk bærekraftig måte. Dette skal skje til beste for innbyggerne i 
fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift 
og samfunnsliv. I saker om endret bruk av utmark skal Finnmarkseiendommen vurdere 
hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget har, med hjemmel i Finnmarksloven § 4, 
fastsatt retningslinjer for hvordan samiske hensyn skal bedømmes når forslag om 
endret bruk av utmark i Finnmark skal vurderes, jf. forskrift 11. juni 2007 nr. 738. 
Retningslinjenes formål er å sikre at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen 
foretar en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om 
endret bruk av utmark i Finnmark.  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-06-27-71/kap4
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Dersom det oppstår uenighet i Finnmarkseiendommens styre om hvordan 
Finnmarkseiendommen skal stille seg til et forslag om endret bruk av utmark, etablerer 
Finnmarksloven § 10 et særskilt system for hvordan avgjørelsen skal fattes om hva 
Finnmarkseiendommen syn på saken skal være.   

13.2 Samiske interesser i planlegging etter plan- og 
bygningsloven  

Statlige, regionale og kommunale myndigheter skal gjøre konkrete og grundige 
vurderinger av konsekvensene av de aktuelle inngrepene for samiske interesser og det 
folkerettslige vernet av disse. I arealbrukssaker skal vurderingene også omfatte 
sumvirkningene av alle tiltak i det aktuelle område. 

Planleggingen skal blant annet legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsressurser og samfunnsliv, jf. pbl. § 3-1 bokstav c. I tillegg er bestemmelser 
om konsultasjoner som skal sikre samiske interessers deltakelse blitt lovfestet i 
sameloven.  Det vises til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner 
med samiske interesser gitt av daværende Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 1. juli 2021.  

13.3 Samiske interesser og konsesjonsbehandling av vindkraft 

Reindrift utøves i rundt 40 prosent av Norges landareal fra Engerdal kommune og 
nordover. Reindriften trenger store arealer og er avhengig av ulike årstidsbeiter og 
fungerende flytt- og drivleier mellom disse. Reinbeiteområdene er under press fra 
mange sektorer og interesser. Vindkraft er også arealkrevende, og større vindkraftverk 
etableres stort sett i utmark. I områder med samisk reindrift vil disse arealene da inngå i 
reinbeiteområdet.  

Ved konsesjonsbehandling av vindkraft i samiske områder vil reindrift være et sentralt 
hensyn. Når det meldes et konkret vindkraftprosjekt i et samisk område, skal meldingen 
sendes til de berørte reinbeitedistriktene og til Sametinget. Samiske interesser skal 
konsulteres før fastsettelse av konsekvensutredningsprogrammet.  

Hensynet til samisk reindrift konsekvensutredes som et eget fagtema og med utredere 
som må ha reindriftsfaglig kompetanse. Reindriften skal gis anledning til å medvirke i 
utredningsprosessen, og tradisjonell og lokal kunnskap er en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget.  

Hensynet til samisk reindrift avveies i konsesjonsbehandlingen, og det kan ikke gis 
konsesjon dersom tiltaket kan innebære overskridelse av den materielle skranken som 
følger av SP art. 27. Det er de siste 10 årene avslått en rekke søknader om vindkraftverk 
av hensyn til samisk reindrift.   
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Stortingsmeldingen om vindkraft på land – Meld. St. 28 (2019-2020), omhandler en rekke 
forslag som skal styrke medvirkning fra reindriften i prosessene og forbedringer av 
hensynet til reindrift i konsekvensutredninger av vindkraft. Av meldingen følger det 
blant annet at dersom det planlegges nye vindkraftverk i samiske områder, skal de 
samiske interessene involveres i alle stadier i prosessen. Tiltakshaver må ta kontakt med 
berørte reinbeitedistrikter i en innledende fase før et prosjekt meldes, og meldingen skal 
sendes til berørte reinbeitedistrikter og Sametinget. Berørte reinbeitedistrikter bør også 
inviteres med på oppstartsmøtet med kommunen. Samiske interesser skal konsulteres 
før fastsetting av utredningsprogram, og reindriftens erfaringsbaserte og tradisjonelle 
kunnskap skal vektlegges som kunnskapsgrunnlag i utredningene. Utreder må ha 
kunnskap om reindrift, og må kunne tilegne seg kunnskap om hvilken effekt tidligere 
tiltak i det aktuelle området har hatt på reindrift. Tiltakshaver har ansvar for å legge 
aktivt til rette for at tilstrekkelig medvirkning fra reindriften kan finne sted på et tidlig 
stadium. Dette kan innebære at tiltakshaver må sørge for at reindriften får bistand med 
den rådgivning konsesjonsmyndighetene finner nødvendig.  

Videre heter det i meldingen at samlet belastning for reindriften av tiltaket, samt 
eksisterende, godkjente eller planlagte tiltak, skal vurderes og vektlegges i 
konsesjonsbehandlingen, i tillegg til at virkninger av klimaendringer og rovvilttrykk i 
området må vurderes.  

Konsesjonssøknader som inneholder dokumentasjon på medvirkning fra reindriften i 
utredningen og en avtale om avbøtende og kompenserende tiltak, vil bli prioritert i 
konsesjonsbehandlingen framfor søknader som ikke har god dokumentasjon på disse 
forholdene. 

13.4 Departementenes forslag 

Både forslag til områderegulering og melding med konsekvensutredningsprogram for 
vindkraftverk utløser konsultasjonsplikt i samiske områder. Etter departementenes 
forslag til hvordan vindkraft skal behandles framover, vil det derfor kunne være både en 
kommunal og en statlig prosess som utløser konsultasjonsplikt.  

Departementene foreslår i kapittel 10 at kommunene skal kunne overlate til 
konsesjonsmyndighetene å sende på høring og legge forslag til områderegulering for 
vindkraftanlegg ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen overlater dette arbeidet til 
konsesjonsmyndighetene, bør konsesjonsmyndighetene også gis ansvaret for å 
koordinere konsultasjoner med samiske interesser på vegne av kommunen, slik at 
konsultasjonene, så langt det er mulig samordnes og gjennomføres som en felles 
prosess etter begge lovverk. Ansvaret for at konsesjonsplikten overholdes ligger 
imidlertid hos kommunen, og NVE kan ikke søke enighet med de konsulterte samiske 
interessene på vegne av kommunen. Felles konsultasjon om forslag til 
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områderegulering etter plan- og bygningsloven og søknad om konsesjon etter 
energiloven forutsetter derfor at kommunen deltar i konsultasjonene som ansvarlig 
myndighet.  

Sametinget har ikke konsultasjonsrett etter sameloven kapittel 4 i plansaker etter plan- 
og bygningsloven eller konsesjonssaker etter energiloven, men kan varsle innsigelse til 
både forslag til områderegulering og konsesjonssøknad. Ved innsigelse til 
konsesjonssøknad skal det gjennomføres innsigelsesmøte med Sametinget der 
innsigelsen og mulige løsninger drøftes. Ved innsigelse til forslag til områderegulering, 
skal det gjennomføres mekling etter plan- og bygningsloven § 5-6. Som for 
konsultasjoner, bør behandlingen av innsigelse til henholdsvis planforslag og 
konsesjonssøknad koordineres så langt det er mulig. NVE kan koordinere behandlingen 
av innsigelsene, men kan ikke søke enighet med Sametinget på vegne av kommunen. En 
koordinert innsigelsesprosess forutsetter derfor at kommunen deltar som ansvarlig 
planmyndighet.  

En områderegulering skal slik det foreslås i dette høringsnotatet, være overordnet. 
Detaljer i utforming av vindkraftverket og nærmere angitte vilkår for utbyggingen, 
fastsettes i konsesjonen. Forhandlinger og mekling i forbindelse med konsultasjoner og 
innsigelse til planforslaget, må ta utgangspunkt i dette. 

Etter at områdereguleringen er vedtatt av kommunen, kan det være behov for å 
videreføre konsultasjonene med samiske interesser før søknaden om konsesjon 
avgjøres, jf. sameloven § 4-6 tredje ledd.  

Konsultasjonsplikten gjelder også i en eventuell klagebehandling, og Olje- og 
energidepartementet gjennomfører regelmessig konsultasjoner med samiske interesser 
ved klagebehandling av energianlegg. Denne praksisen vil videreføres, men den må 
samordnes med eventuelle konsultasjoner i forbindelse med klager på planvedtak, se 
for øvrig kapittel 14.   

14 Forholdet mellom klage på planvedtak og 
konsesjonsvedtak 

14.1 Gjeldende rett 

Verken plan- og bygningsloven eller energiloven gir pr. i dag regler for forholdet mellom 
klage på vedtak etter plan- og bygningsloven og konsesjonsvedtak etter energiloven i 
vindkraftsaker. Klage på plan- eller dispensasjonsvedtak i kommunen behandles av 
statsforvalteren, mens klage på konsesjonsvedtak behandles av Olje- og 
energidepartementet. Olje- og energidepartementet avgjør også uavklarte innsigelser til 
konsesjonssøknaden. Uavklarte innsigelser til kommunale arealplaner avgjøres av 
Kommunal- og distriktsdepartementet.  
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14.2 Departementenes vurderinger 

Utgangspunktet for innsigelses- og klageadgangen er at behandlingen av vindkraft 
framover krever to enkeltvedtak hjemlet i to forskjellige lover. En samordning må derfor 
søkes gjennom samordning i tid og innhold, men uten at det skjer noen formell 
myndighetsoverføring.  

Departementene foreslår å løfte behandlingen av klage på vedtak om områderegulering 
for vindkraft til samme forvaltningsnivå som klager på konsesjonsvedtak. Det betyr i 
praksis at klagebehandlingen løftes fra statsforvalteren til Kommunal- og 
distriktsdepartementet. Det samme foreslås å gjelde for klagebehandling av vedtak om 
dispensasjon fra plankrav. 

15 Annet forslag til lovendring - klargjøring av at vedtak 
om statlig arealplan ikke kan påklages 

15.1 Gjeldende rett 

Vedtak om at konsesjon etter pbl. § 6-4 tredje ledd kan vedtas som statlig arealplan, kan 
ifølge siste setning ikke påklages.  

Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartement sendte forslag om å gjøre siste 
setning i tredje ledd til et nytt fjerde ledd i perioden 30. juni til 1. november 2021. 

I høringsnotatet er dette omtalt slikt:  
«Plan- og bygningsloven § 6-4 annet ledd første punktum gir departementet adgang til å 
utarbeide og vedta statlige arealplaner. Vedtak om statlig arealplan er et virkemiddel 
staten kan bruke når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak 
gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. En statlig 
arealplan vil ha samme virkning som en tilsvarende arealplan vedtatt av kommunen.  
Bestemmelsen i § 6-4 annet ledd er en videreføring fra plan- og bygningsloven av 1985 
om statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan. Det er lagt til grunn både etter 
tidligere planleggingslov av 1981 og plan- og bygningslov av 1985, og gjeldende plan- og 
bygningslov av 2008, at det ikke er klagerett på statlige reguleringsplaner. I 1985-loven 
var det en generell bestemmelse i § 27-3 første ledd om at «Departementets vedtak i 
reguleringssaker kan ikke påklages.» Bakgrunnen for unntaket er at departementet er 
øverste planmyndighet. Det framgår imidlertid ikke klart av dagens regelverk at 
departementets planvedtak etter § 6-4 ikke kan påklages. Dersom det var meningen å 
innføre en slik klageadgang med den nye loven i 2008, noe som i så fall ville innebære et 
klart brudd med tidligere lovgivning, ville det vært utførlig omtalt i lovforarbeidene.  
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15.2 Kommunal- og distriktsdepartementets vurderinger 
Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker med lovforslaget å klargjøre at det ikke er 
klagerett på statlige arealplaner, uavhengig av hvilken prosess som har vært fulgt i 
utarbeidelsen av planen.  
 
For alle andre reguleringsplanvedtak som treffes av departementet, det vil si i 
innsigelsessaker og innkallingssaker etter § 12-13 andre og tredje ledd, går det fram av 
loven at det ikke er klagerett og at departementets vedtak er endelig, jf. §§ 12-13 fjerde 
ledd. Tilsvarende gjelder vedtak om at endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg uten 
videre skal ha virkning som statlig plan. Det ble ansett nødvendig å presisere og få klart 
fram i loven at det ikke er klageadgang på denne typen statlig planer, jf. § 6-4 tredje ledd 
siste punktum. Slike vedtak vil kunne treffes samtidig med endelig konsesjonsvedtak. I 
saker hvor konsesjon gis ved kongelig resolusjon etter vassdragsreguleringsloven, er det 
i dag ingen klageadgang etter forvaltningsloven på konsesjonsvedtaket. Når planvirkning 
bestemmes samtidig med vedtak i klagesak i konsesjonssaken, er det ingen grunn til at 
det skal være særskilt klageadgang til Kongen i statsråd vedrørende konsesjonens 
planvirkning. I tilfeller hvor NVEs konsesjonsvedtak er endelig fordi det ikke er reist 
innsigelse eller fremmet klage, foreligger det heller ingen spesielle grunner til at det skal 
være slik klageadgang. På grunn av en inkurie ble forholdet til klage presisert, uten at 
det samtidig kom fram at det heller ikke skulle være klageadgang på andre statlige 
planer. 
 
Departementet mener at en tilsvarende begrensing i retten til to-instansbehandling for 
statlig reguleringsplan bør ha en tilsvarende klar hjemmel i lovens ordlyd. Det vil bidra til 
klargjøring, og at det ikke reises tvil om hvorvidt det er mulighet til å klage. Videre mener 
departementet at det er mest hensiktsmessig å ha én bestemmelse om klageadgangen 
over statlige arealplaner uavhengig av hvilken prosess som har vært fulgt i utarbeidelsen 
av planen. Departementet har ved utformingen av bestemmelsen bygd videre på 
ordlyden i 1985-loven, men bruker begrepet «vedtak om statlig plan» i stedet for å 
«vedtak i reguleringsplansaker». Det bør uavhengig av type statlig arealplan være en 
samlet bestemmelse om klageadgangen over vedtaket.  
 
Det foreslås derfor at andre punktum i § 6-4 tredje ledd oppheves og det gis et nytt 
fjerde ledd med ordlyden slik den var i § 27-3 første ledd i plan- og bygningsloven av 
1985. 
 
Departementet viser dessuten til at klage etter forvaltningslovens klageordning (fvl. §§ 
28 til 34) blir avgjort av et annet, forvaltningsorgan (klageinstansen) enn det som traff 
det opprinnelige vedtaket (underinstansen). Ved klage over departementsvedtak er 
Kongen klageinstans. Klagesakene blir da forberedt for regjeringen av det departement 
som har truffet vedtaket som første instans. Av hensyn til regjeringens oppgaver ellers 
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har det alltid vært ønskelig å begrense dens arbeid med klagesaker. Det kommer til 
uttrykk i forskjellige bestemmelser som avskjærer muligheten for å klage til Kongen. Det 
vises her til NOU 2019:5 Ny forvaltningslov, side 367 andre avsnitt.  
 
Departementet mener fortsatt det ikke skal være adgang til å klage over vedtak av statlig 
arealplan. Dette klargjøres ved å ta inn et nytt fjerde ledd til pbl. § 6-4.  

16 Økonomiske, administrative og miljømessige 
konsekvenser 

Videreføring av dagens konsesjonsbehandling vil sikre at de samfunnsøkonomisk beste 
prosjektene kan realiseres og at hensynet til kraftsystem, forsyningssikkerhet og 
kraftbalanse og andre hensyn av nasjonal interesse knyttet til vindkraftutbygging, 
vurderes av energimyndighetene.  

Tidlig planavklaring sikrer kommunenes interesser og gjør at kommunens prinsipielle 
stillingtaken til et mulig vindkraftprosjekt skjer gjennom formelt planvedtak etter plan- 
og bygningsloven. Dette gir forutsigbarhet for involverte parter, og reduserer den 
økonomiske risikoen tiltakshaver i dag tar ved å videreutvikle et vindkraftprosjekt fram 
til konsesjon, som kommunen senere kan avslå å gi dispensasjon til, eller på annen måte 
ikke vil avklare mot plan.   

En grundigere planprosess etter plan- og bygningsloven kan øke de administrative 
kostnadene sammenlignet med dagens ordning. Samtidig vil bedre og tidligere lokal 
forankring og overordnet arealavklaring i kommunen, gi større forutsigbarhet, redusere 
faren for omkamper og samlet sett kunne føre til mer effektive prosesser. Den 
kommunale behandlingen av vindkraft, som tidligere typisk var delt i to runder; først 
som behandling av høring på konsesjonssøknad og senere som oppdatering av 
kommuneplan eller dispensasjonssøknad, samles nå i en runde.  

Det er viktig at mest mulig av kommunens planprosesser gjøres i forkant av eller 
parallelt med NVEs konsesjonsbehandling. Departementenes vurdering er at 
områdereguleringer i stor grad vil bli utarbeidet av private utbyggere, og at kommunens 
utgifter til planbehandling i slike saker vil dekkes av gebyr. Innføring av reguleringsplikt 
med krav om områderegulering vil derfor ikke føre til vesentlige merutgifter for 
kommunene. Det legges også opp til at NVE kan bistå kommunene i planbehandlingen. 
Dersom behandlingen av forslag til områderegulering koordineres med behandlingen av 
melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for vindkraftverket etter 
energiloven, antas de ekstra administrative kostnadene områdereguleringen innebærer 
å være beskjedne.  
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Departementene ber likevel høringsinstansene om innspill på de økonomiske og 
administrative konsekvensene av forslaget.  

17 Merknader til endringsforslagene 

17.1 Endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m.  (energiloven) 

§ 2-2 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Konsesjon til vindkraftanlegg på land etter § 3 – 1 kan ikke gis før tiltaket er planavklart etter 
plan- og bygningsloven.  

Merknad til bestemmelsen 

Bestemmelsen slår fast at vindkraftanlegg ikke lenger kan gis konsesjon før det har 
skjedd en arealavklaring etter plan- og bygningsloven. Hovedregelen er at dette gjøres 
gjennom vedtak av en områderegulering, som skal være på et overordnet nivå. Detaljer 
overlates til konsesjonsbehandlingen. Områdereguleringen skal ifølge forslag til endring 
i plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd annet punktum, begrenses til de 
overordnede arealmessige forutsetningene som er relevante for beslutningen om 
arealbruk for vindkraftanlegget. Dette gir en viktig presisering av hva som minimum må 
følge av planen og hva som skal overlates til konsesjonsbehandlingen. Det kan være 
tilstrekkelig å sette ytre arealbruksgrenser med arealformål vindkraft og adkomstveg, 
der kommunen anser at resten kan avklares i konsesjonsprosessen. Kommunen kan 
også sette planbestemmelser om synlighet av turbiner fra bestemte kartfestede 
områder, høyde, inngrepsfrie områder og andre overordnede krav, når dette er relevant 
for spørsmålet om framtidig utbygging er akseptabelt eller ikke. Plassering av 
internveger, turbinpunkter, maksimal installert effekt samlet og pr. turbin, og antall og 
dimensjoner på turbiner og andre detaljer er ikke å anse som overordnede 
arealmessige forutsetninger og behandles i konsesjon og etterfølgende detaljplaner 
etter energiloven. 

I dag er konsesjon i seg selv tilstrekkelig til å dispensere fra en reguleringsplan, og det er 
ingen reguleringsplikt for vindkraftanlegg. Det innføres nå et krav om områderegulering 
for vindkraft. Det innføres samtidig en adgang til å dispensere fra krav om 
områderegulering der overordnede arealmessige forutsetninger er fastsatt i plan i 
samme omfang og med samme detaljeringsnivå som kravene til en områderegulering, 
for eksempel i en kommunedelplan. Dette skal være en unntaksbestemmelse for å 
hindre unødvendige dublerende prosesser i kommunen, særlig der kommunedelplanen 
nylig er vedtatt.  
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17.2 Endringer i lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  

§ 3-7 nytt fjerde ledd skal lyde:  

Konsesjonsmyndigheten etter energiloven § 3-1, kan etter samråd med kommunen sende på 
høring og legge forslag til områderegulering for vindkraftanlegg ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene for reguleringsplan, jf. § 12-10.  

Gjeldende § 3-7 fjerde ledd blir nytt femte ledd. 

 

Merknader til bestemmelsen 

Bestemmelsen innebærer at dagens særordning som gir statlige myndigheter med 
ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur hjemmel til å overta noen 
av kommunenes oppgaver som planmyndighet, delvis skal gjelde for 
konsesjonsmyndigheten for vindkraft etter energiloven (Norges vassdrags- og 
energidirektorat). Ordningen forutsetter et samråd med kommunen. En forskjell fra 
planlegging av større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, er at 
konsesjonsmyndigheten ikke selv er tiltakshaver i vindkraftsaker. I motsetning til 
særordningen i § 3-7 tredje ledd vil konsesjonsmyndigheten for vindkraft derfor ikke gis 
hjemmel til å utarbeide og fremme planforslag, men kun å sende på høring og legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn på vegne av kommunen. 

 

§ 6-4 tredje ledd nytt siste punktum skal lyde: 

Dette gjelder ikke for konsesjon til vindkraftanlegg på land etter energiloven § 3-1.  

Gjeldende tredje ledd siste punktum blir nytt fjerde ledd og skal lyde: 

Departementets vedtak om statlig arealplan kan ikke påklages. 

 

Merknader til bestemmelsene 

Tredje ledd nytt siste punktum innebærer at Olje- og energidepartementet ikke lenger kan 
bestemme at konsesjon for vindkraft uten videre skal ha virkning som statlig plan etter 
plan- og bygningsloven. Når det nå innføres krav om vedtak av områderegulering før 
konsesjon kan gis og med en begrenset adgang for kommunen til å gjøre endringer i 
planen, jf. utkast til ny § 12-18, er det ikke lenger behov for denne bestemmelsen i 
vindkraftsaker etter energiloven. Endringen innebærer at en eventuell statlig plan for 
vindkraftanlegg skal utarbeides etter de ordinære bestemmelsene for statlig plan i § 6-4 
første og andre ledd.  
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Nytt fjerde ledd innebærer at departementets vedtak om statlig arealplan, herunder 
statlig reguleringsplan, ikke kan påklages. Bestemmelsen gjelder for alle vedtak av statlig 
arealplan, ikke bare statlige planer for vindkraft. Bestemmelsen lovfester det som har 
vært langvarig praksis etter både gjeldende lov og plan- og bygningsloven av 1985, og 
innebærer ingen endring av rettstilstanden.      

 

§ 12-1 tredje ledd tredje punktum og nytt fjerde og femte punktum skal lyde:  

Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av 
energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven, med unntak 
av konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land etter energiloven, som må ha 
områderegulering. Områdereguleringen skal fastsette de overordnede arealmessige 
forutsetningene som er relevante for beslutningen om arealbruk for vindkraftanlegget. 
Departementet kan gi forskrift om samordningen mellom reguleringsplanprosessen for 
vindkraftanlegg og konsesjonsbehandlingen etter energiloven. 

 

Merknader til bestemmelsen 

Bestemmelsen innfører et krav om områderegulering for vindkraft. 
Områdereguleringen skal være overordnet, og detaljeringsnivået må begrenses til hva 
som kan sies å ligge innenfor overordnede arealmessige forutsetninger som er 
relevante for kommunens beslutning om arealbruk. Det kan være tilstrekkelig å sette 
ytre arealbruksgrenser med arealformål vindkraft og adkomstveg, der kommunen anser 
at resten kan avklares i konsesjonsprosessen. Kommunen kan også sette 
planbestemmelser om synlighet av turbiner fra bestemte kartfestede områder, høyde, 
inngrepsfrie områder og andre overordnede krav, når dette er relevant for spørsmålet 
om framtidig utbygging er akseptabelt eller ikke. 

Forutsetningene skal være konkret angitt gjennom arealplankart, slik at det er lett å 
vurdere om et planlagt anlegg ligger innenfor eller utenfor det som er forutsatt i 
områdereguleringen.  

Plassering av internveger, turbinpunkter, maksimal installert effekt samlet og pr. turbin, 
antall og dimensjoner på turbiner og andre detaljer er ikke overordnede arealmessige 
forutsetninger, og behandles i konsesjon og etterfølgende planer etter energiloven. 
Arealavklaring etter plan- og bygningsloven kan skje ved detaljregulering i stedet for 
områderegulering for enkeltturbiner, der vindkraft bare utgjør en mindre del av 
arealformålet. 

Det kan dispenseres fra krav om områderegulering der overordnede arealmessige 
forutsetninger er utredet i samme omfang og fastsatt med samme detaljeringsnivå som 
kravene til en områderegulering, for eksempel i en kommune(del)plan. Dette er en 
unntaksbestemmelse for å hindre unødvendige dublerende prosesser i kommunen, 
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særlig der kommune(del)planen nylig er vedtatt. For øvrig gjelder de alminnelige 
dispensasjonsreglene i kapittel 19. 

Der det ligger til rette for det, bør områderegulering og konsesjonsprosess samordnes i 
tid med felles konsekvensutredning. Det gis en forskriftshjemmel for nærmere 
beskrivelse av hvordan samordningen mellom områderegulering for vindkraftanlegg og 
konsesjonsbehandling etter energiloven skal skje. 

  

§ 12-2 annet ledd skal lyde: 

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Kommunen kan kreve at 
private utarbeider forslag til områderegulering for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige 
etter energiloven. For områdereguleringer for vindkraft gjelder reglene om behandlingsmåten 
for private reguleringsplanforslag i §§ 12-3 annet ledd, 12-8 og 12-11.  

 

Merknader til bestemmelsen  

Områderegulering utarbeides etter gjeldende rett av kommunen, men kommunen kan 
overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. 
Kommunen kan ikke pålegge andre myndigheter eller private å utarbeide 
områderegulering, som primært er et kommunalt ansvar. Annet ledd nytt tredje 
punktum innebærer et unntak fra dette, ved at kommunen kan kreve at private 
tiltakshavere utarbeider områderegulering for konsesjonspliktige vindkraftanlegg. 
Private tiltakshavere har rett til å fremme planforslag og få kommunens behandling av 
og standpunkt til forslaget. Kommunen kan ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide privat 
forslag til detaljregulering.  

Bestemmelser om og forskrift for behandling av private detaljreguleringsforslag skal 
også gjelde for områdereguleringer for vindkraft.   

Dette innebærer at kravene til avklaringer før oppstart, oppstartmøte, planprosess og 
tidsfrister som gjelder for private detaljreguleringsforslag, gjelder for områderegulering 
for vindkraft.  

Intensjonen med lovendringen er at kommunen i de tilfeller det foreligger en konkret 
tiltakshaver, kan be denne om å sette i gang områderegulering for å avklare om det kan 
gjennomføres vindkraftutbygging. Kommunen kan sette overordnede rammer for 
denne. Der det ligger til rette for det, bør denne prosessen samordnes med at det settes 
i gang søknad om konsesjon etter energiloven, jf. merknader til endringer i § 12-1. 
Områderegulering kan settes i gang uavhengig av om det er avsatt områder til vindkraft 
i kommuneplanens arealdel eller kommune(del)plan. 



Side 63 av 65 

Områderegulering for vindkraft skal behandles som overordnet plan etter forskrift om 
konsekvensutredninger. KU-krav på tiltaksnivå ivaretas i konsesjonsbehandlingen.  

 

Ny § 12-18 skal lyde:  

Områdereguleringer for vindkraftanlegg der det er søkt om konsesjon etter energiloven kan 
ikke oppheves eller endres på vesentlig måte før byggefristen som gjelder for konsesjonen er 
utløpt, uten etter samtykke fra departementet. Slikt samtykke kreves ikke dersom det er 
tiltakshaver som søker eller fremmer forslag om endring av reguleringsplanen. 

 

Merknader til bestemmelsen 

Bestemmelsen begrenser adgangen til å endre gjeldende områderegulering for 
vindkraftanlegg fra det tidspunkt det er satt i gang søknadsprosess for konsesjon etter 
energiloven og fram til byggefristen som gjelder for konsesjonen er utløpt. Hensikten er 
å sikre forutsigbarhet mot at en kommune som endrer oppfatning, skal kunne oppheve 
eller endre planen på vesentlig måte. Denne begrensningen gjelder ikke dersom 
departementet gir sitt samtykke til endring, eller dersom det er tiltakshaver som 
fremmer forslag om endring av planen. Kravet om samtykke inntrer fra det tidspunktet 
vedtaket om områderegulering er truffet, dvs. også dersom konsesjon foreløpig ikke er 
gitt. Hensynet til forutsigbarhet for tiltakshaver tilsier at det ikke gis samtykke til endring 
i planen etter at konsesjon er gitt, dersom dette påvirker lønnsomheten eller 
produksjonen til vindkraftanlegget. Et typisk tilfelle der dette kan være aktuelt er at 
andre interesser kan imøtekommes uten at det går på bekostning av produksjonen, for 
eksempel endret adkomstveg.     

Krav om samtykke fra departementet til oppheving eller vesentlig endring av planen skal 
gjelde for alle områdereguleringer for vindkraftanlegg der det er søkt om konsesjon 
etter energiloven. Det er derfor ikke nødvendig at departementet treffer særskilt vedtak 
for den enkelte plan om å begrense adgangen til å endre eller oppheve planen. Krav om 
samtykke til endring gjelder ikke for konsesjonsmyndighetenes adgang til gjennom 
konsesjonsbehandlingen å innskrenke planområdet eller sette andre begrensninger for 
utnyttelsen. Krav om samtykke gjelder heller ikke der tiltakshaver selv søker om 
endringer av planen. 

Krav om samtykke inntrer der kommunen ønsker å oppheve eller vesentlig endre 
områdereguleringen. Med vesentlig endring menes for eksempel endring av arealformål 
eller bestemmelser som medfører at vindkraftanlegget ikke kan bygges i henhold til 
omsøkt konsesjon. Tidsfristen for muligheten til å oppheve og endre plan svarer til 
byggefristen som er satt for den enkelte konsesjon etter energiloven. 
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18 Lovforslag 
I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) gjøres følgende endringer: 

§ 2-2 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Konsesjon til vindkraftanlegg på land etter § 3 – 1 kan ikke gis før tiltaket er planavklart etter 
plan- og bygningsloven. 

 

I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) gjøres følgende endringer: 

§ 3-7 nytt fjerde ledd skal lyde:  

Konsesjonsmyndigheten etter energiloven § 3-1, kan etter samråd med kommunen sende på 
høring og legge forslag til områderegulering for vindkraftanlegg ut til offentlig ettersyn etter 
bestemmelsene for reguleringsplan, jf. § 12-10.  

Gjeldende § 3-7 fjerde ledd blir nytt femte ledd. 

§ 6-4 tredje ledd nytt siste punktum skal lyde: 

Dette gjelder ikke for konsesjon til vindkraftanlegg på land etter energiloven § 3-1.  

Gjeldende tredje ledd siste punktum blir nytt fjerde ledd og skal lyde: 

Departementets vedtak om statlig arealplan kan ikke påklages. 

 

§ 12-1 tredje ledd tredje punktum og nytt fjerde og femte punktum skal lyde:  

Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av 
energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven, med unntak 
av konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land etter energiloven, som må ha 
områderegulering. Områdereguleringen skal fastsette de overordnede arealmessige 
forutsetningene som er relevante for beslutningen om arealbruk for vindkraftanlegget. 
Departementet kan gi forskrift om samordningen mellom reguleringsplanprosessen for 
vindkraftanlegg og konsesjonsbehandlingen etter energiloven. 

 
§ 12-2 annet ledd skal lyde: 

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Kommunen kan kreve at 
private utarbeider forslag til områderegulering for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige 
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etter energiloven. For områdereguleringer for vindkraft gjelder reglene om behandlingsmåten 
for private reguleringsplanforslag i §§ 12-3 annet ledd, 12-8 og 12-11.  

 

Ny § 12-18 skal lyde:  

Områdereguleringer for vindkraftanlegg der det er søkt om konsesjon etter energiloven kan 
ikke oppheves eller endres på vesentlig måte før byggefristen som gjelder for konsesjonen er 
utløpt, uten etter samtykke fra departementet. Slikt samtykke kreves ikke dersom det er 
tiltakshaver som søker eller fremmer forslag om endring av reguleringsplanen. 
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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet 

1.1 Innledning 

Dette høringsnotatet følger opp Hurdalsplattformens tiltak om å endre regelverket for 

offentlige anskaffelser slik at det støtter viktige mål som bærekraft. FNs bærekraftsmål er 

verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Regjeringen legger til grunn at bærekraft har en miljømessig, 

sosial og økonomisk dimensjon. Det miljømessige bærekraftbegrepet knytter seg til klima- 

og miljø, og at vi må løse klimakrisen. Det sosiale bærekraftbegrepet handler om å sikre 

menneskerettighetene, for eksempel å motvirke sosial dumping og bekjempe 

arbeidslivskriminalitet. Det økonomiske bærekraftbegrepet handler om å sikre mennesker 

og samfunn økonomisk trygghet (for eksempel bærekraftig vekst som både sikrer 

menneskers behov og holder seg innenfor naturens tåleevner).  

Regjeringen vil bruke offentlige anskaffelser aktivt for å fremme bærekraftig utvikling i 

bred forstand. For å oppnå dette jobber regjeringen med flere tiltak. Regjeringen arbeider 

med å innføre en Norgesmodell med nasjonale virkemidler for å fremme et seriøst arbeidsliv 

gjennom offentlige anskaffelser. Norgesmodellen vil ta i bruk et bredt spekter av 

virkemidler, som regelverksendringer, økt veiledning og utvikling av digitale hjelpemidler. 

Modellen vil i første omgang gjelde offentlige anskaffelser innenfor bygge- og 

anleggsnæringen og renholdsbransjen, med ambisjoner for en gradvis utvikling til nye 

næringer og bransjer. Regjeringen har denne høsten oppnevnt et lovutvalg som skal 

gjennomgå hele anskaffelsesregelverket og komme med forslag til endringer som både skal 

gjøre regelverket enklere tilgjengelig og vurdere reguleringer av miljøkrav. Det er likevel 

ønskelig å komme raskt i gang med operative tiltak for å nå målene om økt bærekraft 

gjennom offentlige anskaffelser, og derfor foreslås det allerede i dette høringsnotatet 

konkrete forslag til å skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelser. Dette følger opp 

Hurdalsplattformen, hvor regjeringen slår fast at den vil vekte klima- og miljøhensyn med 

minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant.  

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår med dette endringer i forskrift om offentlige 

anskaffelser (FOA) § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-

6. I det følgende benyttes miljøbestemmelsen(e) eller FOA § 7-9 som samlebetegnelser for 

de tre bestemmelsene. Departementet gjør oppmerksom på at forslagene i hovedsak er 

omtalt under ett underveis i høringsnotatet, men det er noen forskjeller knyttet til 

forslagenes konkrete utforming og anvendelsesområde. Ulikheter av betydning er omtalt 

underveis i høringsnotatet, men mindre forskjeller fremgår av forslag til forskriftsendringer 

i kapittel 7.   

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for endringsforslagene, og i kapittel 3 redegjøres 

det for gjeldende rett. I kapittel 4 omtales erfaringer med gjeldende miljøbestemmelser. 

Forslag til nye formuleringer av miljøbestemmelsen er inntatt i kapittel 5, og økonomiske 

og administrative konsekvenser er vurdert i kapittel 6. 
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I høringsnotatet brukes ordet «miljøkrav» som en felles betegnelse på de krav og kriterier 

som oppdragsgiver stiller i anskaffelsesprosessen, både for å redusere skadelig 

miljøpåvirkning, men også for å fremme klimavennlige løsninger.  

Hurdalsplattformen inneholder også en rekke andre målsetninger som ønskes ivaretatt 

innenfor anskaffelsesregelverket. Blant annet vil regjeringen endre regelverk og praksis slik 

at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, 

innovasjon og lokale ringvirkninger. Anskaffelser skal også utformes og kontraktstørrelsen 

tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen. Tiltak for å gjennomføre andre 

tiltak på anskaffelsesområdet som ikke er knyttet til miljøkrav behandles ikke i denne 

høringen, men vil bli gjenstand for egne prosesser.  

Departementet oppfordrer høringsinstansene til å komme med innspill til hvordan sosial 

bærekraft, herunder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter  kan styrkes i offentlige 

innkjøp. Vi ber også om tilbakemelding på hvordan små- og mellomstore bedrifter kan 

ivaretas i offentlige innkjøp.  

1.2 Spørsmål til høringsinstansene 

Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på følgende spørsmål:  

Overordnede spørsmål: 

1. Hvilket av forslagene i kapittel 5 er best egnet til å fremme klima- og miljøhensyn i 

offentlige anskaffelser ut fra et kost-nytte perspektiv? Vurderingen bør blant annet ta 

opp i seg muligheten til også å nå andre mål for offentlige anskaffelser som er omtalt i 

Hurdalplattformen, for eksempel hensynet til at små og mellomstore bedrifter skal 

kunne konkurrere om anbud.  

 

2. Hvordan kan miljøkrav dokumenteres? Bør dokumentasjon av miljøkrav standardiseres 

i regelverket, eller bør det i regelverk og veiledning pekes på anerkjente metoder og 

verktøy?  

 

Spørsmål til forslag 1: 

3. Bør forslagets andre punktum flyttes ut av § 7-9, og inntas i de deler av forskriften som 

kravet skal gjelde for? Eller bør virkeområdet angis i § 7-9? 

4. Bør det innføres et unntak for helt spesielle tilfeller, og er det hensiktsmessig at bruk av 

unntaket medfører krav om å omtale dette i protokollen? 

5. Hva er eventuelt andre relevante avgrensninger enn «uforholdsmessige kostnader» for 

å bestemme anvendelsesområdet til en eventuell unntakshjemmel?  

6. Vil en forskriftsbestemmelse som spesifikt stiller krav til minst 30 prosent vekting av 

miljø kreve lovendring?  

7. Er det hensiktsmessig at bestemmelsen stenger for at oppdragsgivere kan velge tilbud 

utelukkende på grunn av pris eller kostnad, jf. FOA § 18-1 (1) bokstav a og b?  
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8. Hvilke tilfeller vil være uforholdsmessig å vekte miljøhensyn med minimum 30 

prosent?  

 

Spørsmål til forslag 2: 

9. Er det andre bedre egnede måter å identifisere områder som bør være omfattet av en 

vektingsregel som foreslått i forslag 2?  

10. Bør forslagets vektingsregel gjelde alle del III-anskaffelser, eller være avgrenset til 

områder med ikke uvesentlig miljøbelastning?  

11. Er det hensiktsmessig at bestemmelsen stenger for at oppdragsgivere kan velge tilbud 

utelukkende på grunn av pris eller kostnad, jf. FOA § 18-1 (1) bokstav a og b?  

 

Spørsmål til forslag 3: 

12. Bør bestemmelsen plasseres i forskriftens del III, eller bør bestemmelsen selv avgrense 

sitt virkeområde til de tilfeller der oppdragsgiver etter regelverket for øvrig er forpliktet 

til å angi tildelingskriterienes relative vekt? 

13. Kan det være uhensiktsmessig at bestemmelsen bare setter fokus på miljø som miljøkrav 

til ytelsen og tildelingskriterium?  

14. Bør forslaget gjelde alle anskaffelser, eller være avgrenset til områder med ikke 

uvesentlig miljøbelastning?  

 

Øvrige spørsmål: 

15. Vil bruk av ulike evalueringsmetoder påvirke oppdragsgivers mulighet til å oppfyllet et 

krav om minimum 30 prosent vekting av miljøhensyn? I så fall, hvordan kan dette 

hensyntas i forskriften? 

16. Hvilke estimerte kostnader vil de ulike forslagene kunne få?  

 

Spørsmålene er nærmere omtalt i kapittel 5.  
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2 Bakgrunn for endringsforslaget 

Regjeringen har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent i 2030, målt 

mot verdiene i 1990. Hurdalsplattformen konkretiserer flere tiltak som regjeringen mener 

kan bidra til å nå målene om å kutte utslipp, samtidig som det skapes flere grønne 

arbeidsplasser i Norge. Strategisk bruk av offentlige anskaffelser er ett virkemiddel som det 

pekes på. Det kommer i tillegg til andre sentrale klimavirkemidler, som for eksempel CO2-

avgiften.  

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. I 2021 kjøpte det offentlige 

bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester for til sammen rundt 650 mrd. kroner. 

Hvordan disse midlene anvendes påvirker private virksomheters markedsatferd, og har stor 

betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.  

I Hurdalsplattformen har regjeringen satt som mål at regelverk og praksis i offentlige 

anskaffelser skal endres slik at det støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og 

arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger. I tillegg står det i 

Hurdalsplattformen at offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må 

tilpasses slik at også norske bedrifter kan delta i konkurransen. I tillegg framgår det at 

klima- og miljøhensyn skal vektes med 30 prosent, og høyere der det er relevant.  

Regjeringen ønsker at det skal stilles miljøkrav i flere anskaffelser, og at kriteriene skal få 

et høyere ambisjonsnivå. 

Riksrevisjonen publiserte 3. februar 2022 en rapport om klima- og miljøhensyn i offentlige 

anskaffelser.1 Riksrevisjonens konklusjoner var at offentlige oppdragsgivere ikke i stor nok 

grad bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Mange 

offentlige oppdragsgivere mangler en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og 

miljøhensyn i offentlige anskaffelser. 

Det er viktig at endringer i anskaffelsesregelverket utformes på en måte som ikke innebærer 

uforholdsmessige byrder for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen ønsker å legge til 

rette for at norske bedrifter som tilbyr gode løsninger som det offentlige kan dra nytte av 

kan bidra inn i det grønne skiftet. Slik kan det offentlige og leverandørene sammen bidra til 

den samlede omstillingen i samfunnet fremover.   

 
1 Dokument 3:5 (2021-2022) Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser 
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3 Gjeldende rett 

Anskaffelsesretten gir regler om offentlige myndigheters innkjøp av varer og tjenester . 

Formålet er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. I tillegg skal regelverket bidra 

til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  

Regelverket inneholder både nasjonale regler, og regler som gjennomfører EØS-rettslige 

forpliktelser. Den EØS-rettslige delen av regelverket gjennomfører tre EU-direktiver i norsk 

rett, hhv. anskaffelsesdirektivet, forsyningssektordirektivet og konsesjonskontrakts -

direktivet.2 Anskaffelser over angitte EØS-terskelverdier følger reglene i forskrift om 

offentlige anskaffelser del III, og det er i tillegg gitt nasjonale regler under EØS-terskelverdi 

i del II. Reglene i del I gjelder for alle anskaffelser som er omfattet av forskriften.  

Det følger av lov om offentlige anskaffelser § 5 at «[s]tatlige, fylkeskommunale og 

kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis 

slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige 

løsninger der dette er relevant.» Videre følger det av annet ledd at «[o]ppdragsgiveren kan 

stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige 

kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø […] forutsatt at kravene 

og kriteriene har tilknytning til leveransen». 

Av forarbeidene til anskaffelsesloven fremgår det at § 5 stiller «overordnede krav til 

oppdragsgivers samlede anskaffelsespraksis». Dette innebærer at oppdragsgivere må 

vurdere hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning, når det er relevant å 

stille miljøkrav og deretter utforme rutiner for hvordan dette skal følges opp i virksomhetens 

anskaffelsespraksis. Disse rutinene må gjenspeiles i den konkrete anskaffelse. Det er også 

angitt i forarbeidene at dette er underlagt en «grad av rettslig kontroll», samtidig som det 

er opp til et innkjøpsfaglige skjønn å formulere relevante miljøkrav i den konkrete 

anskaffelsen.3  

Anskaffelsesforskriften §7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften 

§ 7-6 inneholder bestemmelser om begrensning av miljøbelastningen. 

Anskaffelsesforskriften § 7-9 har følgende ordlyd:  

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i 

alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der 

miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 

prosent.» 

 
2 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige anskaffelser, 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om offentlige kontrakter innenfor 

tjenestesektorene vann, energi, transport og post, og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. 

februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter. 

3 Prop.51 L (2015-2016) s. 51.  
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Miljøbestemmelsene i forskriftene ble tatt inn i anskaffelsesregelverket gjennom forskrift 

20. april 2017 nr. 484, og trådte i kraft 1. mai 2017. Miljøbestemmelsene var da helt nye i 

forskriftene. Bakgrunnen for at miljøbestemmelsene ble innført, var et anmodningsvedtak 

fra Stortinget 3. desember 2015, hvor «Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 

30 % miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant».  

I forskrift om offentlige anskaffelser er miljøbestemmelsen plassert i forskriften del I  – 

alminnelige bestemmelser, noe som medfører at miljøbestemmelsen får anvendelse i alle 

anskaffelser som er omfattet av forskriften. 

Miljøbestemmelsene er generelle, og åpner for at offentlige oppdragsgivere kan stille 

miljøkrav eller kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen, så lenge det er relevant og 

knyttet til leveransen. I tillegg inneholder bestemmelsene en oppfordring til offentlige 

oppdragsgivere om å vekte miljø med minimum 30 prosent.  
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4 Erfaringer med gjeldende miljøbestemmelse 

De gjeldende miljøbestemmelsene i forskriftene trådte i kraft 1. mai 2017 og har vært 

gjeldende i om lag fem år.4 Her gjøres det kort rede for enkelte erfaringer med 

bestemmelsene. 

Riksrevisjonen har i sin rapport publisert 3. februar 2022 vurdert i hvilken grad offentlige 

oppdragsgivere innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, slik de er forpliktet til etter § 5 i lov 

om offentlige anskaffelser. Rapporten gir et oppdatert bilde av hvordan offentlige 

oppdragsgivere bruker klima- og miljøhensyn i sin anskaffelsespraksis. I tillegg søkte 

undersøkelsen å belyse hvilke forhold som fremmer og hemmer oppdragsgiveres mulighet 

til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Resultatene fra Riksrevisjonens 

undersøkelse fremgår i sin helhet i rapporten fra Riksrevisjonen, og vi viser til denne for en 

uttømmende redegjørelse for funnene.5 Det er likevel enkelte elementer som omtales her.  

Når det gjelder forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9, viser Riksrevisjonens 

undersøkelse at det er få oppdragsgivere som oppfyller intensjonen i bestemmelsen ved å 

vekte miljø med 30 prosent. Bare 40 prosent av de undersøkte anskaffelsene brukte miljø 

som tildelingskriterium, og bare 21 prosent av disse vektet miljø med 30 prosent.6 

Riksrevisjonen mener derfor at miljøbestemmelsen bare følges i begrenset grad. 

Riksrevisjonen påpeker også at flere oppdragsgivere stiller absolutte krav eller 

kontraktsvilkår knyttet til miljø, men at disse sjeldent er ambisiøse. Samlet sett vurderte 

Riksrevisjonen at offentlige oppdragsgivere ikke bruker sin markedsmakt til å fremme 

miljø, og at deres anskaffelser derfor i begrenset grad støtter opp om klima- og 

miljøpolitiske målsettinger.  

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (heretter DFØ) har en viktig rolle i å veilede 

offentlige oppdragsgivere om offentlige anskaffelser, og har som sitt hovedmål at offentlig 

sektor skal gjennomføre bærekraftige og effektive anskaffelser. I 2022 gjennomførte DFØ 

en anskaffelsesundersøkelse som pekte på et stort potensial for mer arbeid innenfor klima 

og miljø.7 Resultatene fra undersøkelsen viste at svært mange virksomheter har klima og 

miljø som tema i sin anskaffelsesstrategi, og jobber med å gjøre sin anskaffelsespraksis mer 

miljøvennlig. Samtidig var det kun omtrent halvparten av virksomhetene som hadde innført 

tiltak for å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi. Resultatene viste at 

selv om mange har tilstrekkelig kompetanse til å avgjøre i hvilke anskaffelser det er relevant 

 
4 Jf. forskrift 20. april 2017 nr. 484 om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, 

konsesjonskontraktforskriften og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (ny miljøbestemmelse 

mv.) avsnitt V.  

5 Dokument 3:5 (2021-2022) Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser 

6 Se nærmere redegjørelse for metodisk tilnærming i rapportens Vedlegg 6, kapittel 2. 

7 https://anskaffelser.no/innkjopsledelse/modenhet-og-selvevaluering 
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å stille krav til klima og miljø, er det færre som har kompetanse til å avgjøre hvilke krav 

som bør stilles i en konkret anskaffelse.  
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5 Forslag til nye miljøkrav i offentlige anskaffelser 

5.1 Innledning 

Målet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin 

anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må 

klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige 

oppdragsgivere, slik som det er forutsatt i lov om offentlige anskaffelser § 5. Det er viktig 

at offentlige oppdragsgivere både stiller flere miljøkrav, og at kravenes ambisjonsnivå 

utvikles over tid. 

Miljøkrav i dette høringsnotatet er brukt som en felles betegnelse på de krav og kriterier 

som oppdragsgiver stiller i anskaffelsesprosessen, både for å redusere skadelig 

miljøpåvirkning, men også for å fremme klimavennlige løsninger. Departementet ber om 

innspill om hvordan miljøkrav kan dokumenteres på en god måte, f.eks. gjennom 

metoder/systemer eller ordninger. Bør dokumentasjon av miljøkrav standardiseres i 

regelverket, eller bør det i regelverket eller veiledning peke på anerkjente metoder og 

verktøy?  

I dette kapittelet fremmes tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsene i 

forskriftene kan endres for å støtte opp under dette. I fremstillingen tas det utgangspunkt i 

anskaffelsesforskriftens systematikk og oppsett. Det er også foreslått å endre overskriften i 

miljøbestemmelsene fra «Minimering av miljøbelastningen» til «Klima- og miljøhensyn i 

offentlige anskaffelser». De foreslåtte endringene endrer ikke de grunnleggende 

anskaffelsesrettslige prinsipper som blant annet innebærer at alle tildelingskriter ier må ha 

en tilknytning til det som leveres, og være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Krav 

som stilles til selve ytelsen som skal leveres må ha tilknytning til leveransen, og stå i forhold 

til anskaffelsens formål og verdi. Dette gjelder også for miljøkrav.  

Departementet ber om tilbakemelding fra høringsinstansene på hvilket  av forslagene i 

kapittel 5 som er best egnet til å fremme klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. 

Best egnet i denne sammenhengen er den løsningen som medfører at offentlige 

oppdragsgivere stiller flere og mer ambisiøse miljøkrav, innenfor anskaffelseslovens formål 

om effektiv bruk av samfunnets ressurser. I tillegg er den beste løsningen enkel og lett 

forståelig for brukerne av regelverket. Ny miljøbestemmelse bør ikke fremme unødvendige 

rettslige prosesser. Høringsinstansene kan fremme nye forslag, eller nye kombinasjoner av 

forslagene eller komponenter fra forslagene omtalt nedenfor, eller eventuelle andre forslag 

til modeller utover de tre som er foreslått i dette høringsnotatet.  

5.2 Om miljø som tildelingskriterium og minstekrav 

Miljøkrav som tildelingskriterium kan være hensiktsmessig å benytte der oppdragsgiver 

ønsker å premiere det mest miljøvennlige tilbudet ved ellers nokså homogene tilbud, eller 

der det ikke er hensiktsmessig å stille absolutte miljøkrav av hensyn til manglende 

konkurranse, f.eks. at det ikke finnes tilstrekkelig antall leverandører som kan levere på 
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miljøvennlige løsninger. Miljøkrav som tildelingskriterium kan også stimulere til 

innovative og nye miljøvennlige løsninger. 

I mange anskaffelser er miljøgevinsten ved å stille miljøkrav som tildelingskriterium 

usikker. Stilles miljø som tildelingskriterium, så skal miljø vektes og miljøvennlige tilbud 

premieres, men det er ikke sikkert de vinner frem i konkurransen. Det kan også tenkes at 

oppdragsgiver vil oppnå bedre miljøgevinst ved å stille krav på andre måter. For eksempel 

kan det å stille miljø som minstekrav eller kvalifikasjonskrav være bedre miljømessig i noen 

anskaffelser, siden oppdragsgiver på denne måten sikrer at bare miljøvennlige tilbud eller 

leverandører får delta i konkurransen. 

Et eksempel er ved anskaffelse av kantinetjenester, hvor oppdragsgiver ønsker at 

leverandøren skal kartlegge og redusere matsvinn. Oppdragsgiver kan velge enten å stille 

som minstekrav at alle leverandører i tilbudet skal dokumentere rutiner for kartlegging og 

tiltak for å redusere matsvinnet, eller vekte dette minimum 30 prosent ved 

tilbudsevalueringen. I dette tilfellet vil det verken være hensiktsmessig eller effektiv 

ressursbruk å benytte tildelingskriterium med 30 prosent vekting som virkemiddel. Dersom 

flere eller alle leverandører kan levere på et miljøhensyn, bør det stilles som minimumskrav 

i stedet for å benytte det i tilbudsevalueringen. På denne måten kan oppdragsgiver sikre seg 

å få behovet dekket, og ikke risikere at miljøhensynet trumfes av pris som 

tildelingskriterium. De samfunnsøkonomiske effektene kan bli ulike ved bruk av 

kvalifikasjonskrav sammenlignet med vekting av miljøhensyn. 

Et annet eksempel på at miljøkrav kan være mer hensiktsmessig å stille på andre måter enn 

som tildelingskriterium, kan være i bygge- og anleggskontrakter. Så lenge det antas at det 

er et marked for å oppfylle strenge miljøkrav, så kan det gi større miljøgevinst å stille som 

minstekrav at bygningen skal være passivhus, at det kun skal brukes miljøsertifisert trevirke 

eller stål med en minimum prosentandel resirkulert materiale, at det skal være minimum en 

viss prosentandel kildesortering på byggeplassen osv., enn å få inn tilbud der for eksempel 

noen er gode på miljøsertifisert trevirke, men ikke på kildesortering, noen er gode på både 

trevirke, stål og kildesortering, men ikke på passivhus.  

På denne bakgrunn mener departementet at en fleksibilitet for oppdragsgiver til å stille de 

miljøkrav og kriterier som de vurderer som best egnet i de konkrete anskaffelsene, er viktig 

for å nå målet om mer miljøvennlige anskaffelser.  

5.3 Forslag 1: Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 prosent 

5.3.1 Nærmere om forslaget 

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «vekte klima- og miljøhensyn med minimum 

30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant».   
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I forslagets første punktum foreslås det at offentlige oppdragsgivere skal legge vekt på å 

minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

Videre at offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav og kriterier i 

anskaffelsesprosessen. Dette er en skjerpet ordlyd sammenlignet med dagens § 7-9, fordi 

ordlyden er endret til «skal», altså er det ikke lenger valgfritt for offentlige 

oppdragsgivere å stille miljøkrav og kriterier – dette skal gjøres i enhver anskaffelse.  

Av Hurdalsplattformen fremkommer det at klima- og miljø skal vektes med minimum 30 

prosent, og høyere der det er relevant. Forslagets andre punktum innebærer at forskriften 

uttrykkelig vil angi både at miljø skal være et tildelingskriterium og hvilken vekt dette minst 

skal ha. Formuleringen åpner for at miljø også kan vektes med mer enn 30 prosent, i de 

tilfellene der det er relevant. Det vil være opp til den enkelte oppdragsgiver å vurdere 

konkret i hvilke tilfeller det er relevant å vekte miljøhensyn med mer enn 30 prosent.  

Forslagets andre punktum stiller uttrykkelig krav om minimum 30 prosent vekting av 

miljøhensyn. For at offentlige oppdragsgivere skal kunne oppfylle kravet, må 

anvendelsesområdet til bestemmelsen avgrenses til de anskaffelsene hvor oppdragsgiver 

etter regelverket for øvrig er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt. Krav til 

å angi tildelingskriterienes relative vekt er gitt i anskaffelsesforskriften del III (over EØS-

terskelverdi) og forsyningsforskriften del II (over EØS-terskelverdi). For anskaffelser som 

følger f.eks. anskaffelsesforskriften del I og del II, forsyningsforskriften del I og 

konsesjonskontraktforskriften, er det ikke krav om å angi eller å bruke vekting av 

tildelingskriterier, og kravet vil ikke gjelde der. Departementet ber om tilbakemelding på 

om forslagets andre punktum bør flyttes ut av § 7-9, og inntas i de deler av forskriften som 

kravet skal gjelde for. Alternativt om andre ledd i bestemmelsen uttrykkelig skal 

konkretisere at vektingskravet bare gjelder der oppdragsgiver skal eller velger å angi 

tildelingskriteriets relative vekt.  

I konsesjonskontraktforskriften stilles det ikke krav om at offentlig oppdragsgiver skal angi 

tildelingskriterienes relative vekt, men bare at tildelingskriteriene skal angis i prioritert 

rekkefølge. Dette forslaget foreslås derfor ikke i konsesjonskontraktforskriften.  

Vi ber om tilbakemelding fra høringsinstansene om bestemmelsen bør åpne for unntak i helt 

spesielle tilfeller, og at det i så fall bør stilles krav om at bruk av unntakshjemmelen 

medfører krav om å omtale dette i protokollen. Departementet ber også om tilbakemelding 

på hvilke typetilfeller som bør være omfattet av en eventuell unntakshjemmel.  

Forslag 1: 

Forslag til ny § 7-9: 

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i 

anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere 

der det er relevant.» 
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Forslag til formulering i et nytt siste ledd vil kunne lyde som følger: 

«Første ledd gjelder ikke i de tilfeller hvor vekting av miljø med minimum 30 prosent vil 

medføre uforholdsmessige kostnader, vurdert for hele livsløpet. Oppdragsgiverens 

begrunnelse for ikke å stille miljøkrav eller kriterier skal i disse tilfellene gjengis i 

anskaffelsesprotokollen.»   

Uforholdsmessige kostnader tar sikte på å fange opp de få tilfeller der den angitte 

vektingsregelen ikke vil fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser jfr. LOA § 1, altså 

hvor kostnadene ved å stille miljøkravet blir for høy, sett i forhold til miljøgevinsten. 

Terskelen for å benytte unntaket bør være svært høy, og i utgangspunktet ikke kurant å 

anvende. Vurderingen skal skje på grunnlag av en forholdsmessighetsvurdering mellom 

kostnaden ved å stille miljøkravet og miljøgevinsten, og det må tas hensyn for hele livsløpet 

til det som skal anskaffes. Dette betyr f.eks. at en oppdragsgivers økonomi i utgangspunktet 

ikke er relevant. Vurderingen skal med andre ord knyttes til den samfunnsøkonomiske 

nytten. Det skal også hensyntas at det offentliges anskaffelser kan brukes til å utvikle 

markeder for miljøvennlige løsninger, fordi det vil være nyttig for samfunnet. 

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til andre relevante avgrensninger enn 

«uforholdsmessige kostnader» for å bestemme anvendelsesområdet til en eventuell 

unntakshjemmel.   

5.3.2 Departementets vurdering 

En fordel med forslaget er at det på en enkel måte angir hvordan offentlige oppdragsgivere 

skal ivareta miljøhensyn i offentlige anskaffelser. En føring om alltid å vekte miljø med 

minimum 30 prosent kan imidlertid være lite hensiktsmessig i enkelte anskaffelser. Vi viser 

til omtalen av ulike måter å stille miljøkrav i kapittel 5.2. Departementets vurdering er at 

forslaget stiller strengere krav for offentlige oppdragsgivere, fordi forslaget innebærer at 

oppdragsgivere ikke lenger kan velge om de vil ha miljø som et tildelingskriterium, og 

heller ikke hvilken vekt det skal ha. Et så strengt krav vil også kunne bryte med lovens 

formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Lov om offentlige anskaffelser § 5 stiller 

overordnede krav til oppdragsgiveres praksis, og overlater til den enkelte oppdragsgiveren 

i den enkelte anskaffelse å utøve sitt innkjøpsfaglige skjønn til å bestemme bruken av 

miljøkrav. Dette innebærer at oppdragsgiver skal vurdere hvilke anskaffelser som utgjør en 

vesentlig miljøbelastning, når det er relevant å stille miljøkrav og deretter utforme rutiner 

for hvordan disse anskaffelsene skal følges opp. Det kan etter departementets vurdering 

stilles spørsmål ved om en forskriftsbestemmelse som spesifikt stiller krav til minst 30 

prosent vekting av miljø, krever en lovendring, fordi endringen griper inn i det lovgiver har 

bestemt at skal være en fleksibilitet for den enkelte oppdragsgiver. En regel om vekting slik 

som det her er foreslått kan med andre ord innebære mer enn en nærmere utfylling av LOA 

§ 5, men i praksis endre den. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på dette 

spørsmålet. 

Dersom det er behov for lovendring, kan dette etter departementets syn gjennomføres ved 

å endre § 5 siste punktum på følgende måte:  
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«Departementet kan gi nærmere forskrifter om bestemmelsen. Departementet kan også gi 

forskrift om at miljø alltid skal vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er 

relevant.» 

Departementets vurdering er at dette i praksis avskjærer adgangen til å velge tilbud 

utelukkende på grunn av pris eller kostnad, siden miljø alltid skal tas med som 

tildelingskriterium. Forslaget medfører med andre ord at § 18-1 (1) bokstav a og b ikke 

lenger kan benyttes, siden miljø alltid skal vektes med minimum 30 prosent. Departementets 

vurdering er at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for en slik begrensning. 

Anskaffelsesdirektivet artikkel 67 nr. 2 angir i siste avsnitt at medlemslandene kan fastsette 

at offentlige oppdragsgivere ikke kan bruke utelukkende pris eller utelukkende kostnad som 

eneste tildelingskriterium, eller begrense bruken av dem til visse kategorier.8 Departementet 

ber om høringsinstansenes syn på om det likevel bør åpnes for at § 18-1 (1) bokstav a og b 

fortsatt bør kunne benyttes.  

Departementet ber også om tilbakemelding fra høringsinstansene om det vil være tilfeller 

hvor det er uforholdsmessig å vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent, og ber om 

tilbakemelding fra høringsinstansene på hvilke tilfeller dette er.  

5.4 Forslag 2: Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljø-

belastning  

5.4.1 Nærmere om forslaget 

Forslag 2 innebærer å stille krav om at alle offentlige oppdragsgivere skal ta hensyn til å 

minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

Samtidig gis det en fleksibilitet til den enkelte oppdragsgiver i hver enkelt anskaffelse å 

velge på hvilket trinn av anskaffelsesprosessen det er best egnet å inkludere miljøkrav eller 

kriterier. I tillegg foreslås det å regulere vektingen av miljøkrav for del III-anskaffelser på 

områder med ikke uvesentlig miljøbelastning.  

Del III-anskaffelser er de anskaffelser som gjennomføres etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del III, og som må kunngjøres i hele EØS-området. Dette er anskaffelser over 

en forskriftsfestet beløpsgrense, f.eks. er EØS-terskelverdi for statlige myndigheters vare- 

og tjenestekontrakter 1,4 millioner kroner, og 2,2 millioner kroner for andre 

oppdragsgivere.9 Siden del III-anskaffelser er av en viss verdi, er tanken at dette er områder 

der klima- og miljøvennlige anskaffelser kan ha særlig stor betydning for å nå fastsatte 

klima- og miljømål. 

 
8 «Member States may provide that contracting authorities may not use price only or cost only as the sole 

award criterion or restrict their use to certain categories of contracting authorities or certain types of 

contracts.» 

9 Anskaffelser over EØS-terskelverdi ble nylig justert, se forskrift 18. mars 2022 nr. 442 om endringer i 

forskrift om offentlige anskaffelser m.m 
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I forslaget til ny § 7-9 er det foreslått at offentlige oppdragsgivere «skal» ta hensyn til å 

minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

Mens dagens § 7-9 kun angir at offentlige oppdragsgivere skal «legge vekt på» å minimere 

miljøbelastningen, er det her foreslått at dette skal være en plikt, jf. ordlyden «skal». 

Endringen er ment å innebære en skjerpet plikt for offentlige oppdragsgivere til aktivt å ta 

stilling til hvordan de i den enkelte anskaffelse kan minimerer miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger.  

Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett trinn i 

anskaffelsesprosessen. I noen anskaffelser vil det for eksempel være hensiktsmessig å stille 

miljøkrav til selve ytelsen som skal leveres (kravspesifikasjon), eller alternativt til 

leverandøren (kvalifikasjonskrav). I andre tilfeller bør miljø også vektes i evalueringen av 

tilbudene (tildelingskriterium). Kravene som stilles til ytelsen bør etter omstendighetene 

også kunne følges opp i kontraktens levetid, og oppdragsgiveren bør vurdere om det skal 

være kontraktsvilkår som gir mulighet for å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser. I mange 

tilfeller vil det være både aktuelt og effektivt å stille miljøkrav på flere trinn av en 

anskaffelsesprosess.  

I forslaget foreslås det også å ta inn ett nytt § 18-1 (3a) i forskrift om offentlige anskaffelser 

som direkte regulerer krav til miljøvekting, og tilsvarende foreslås i forsyningsforskriften § 

14-1 (3a). Bestemmelsene har ingen parallell i konsesjonskontraktforskriften, og foreslås 

ikke der.  

Konsesjonskontraktforskriften gjennomfører direktiv 2014/23/EU (konsesjonskontrakt- 

direktivet), og inneholder ikke like detaljerte prosedyrekrav som i de andre 

anskaffelsesdirektivene. Departementet har tidligere uttrykt ønske om å bevare så mye som 

Forslag 2:  

Forslag til ny § 7-9: 

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

«Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille 

miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:  

a) Kvalifikasjonskrav 

b) Kravspesifikasjon 

c) Tildelingskriterium 

d) Kontraktsvilkår» 

Forslag til ny § 18-1 (3a) 

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes 

minimum 30 prosent.» 
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mulig av fleksibiliteten og handlefriheten ved inngåelse av konsesjonskontrakter.10 

Departementet foreslår av hensyn til fleksibiliteten og handlefriheten at forslaget om 

miljøvekting for del III-anskaffelser ikke skal innføres i konsesjonskontraktforskriften. I 

konsesjonskontraktforskriften er det uansett ikke krav om å angi tildelingskriterienes vekt, 

jfr. § 8-9 (1) som kun stiller krav til at tildelingskriteriene skal angis i «prioritert 

rekkefølge». Departementet anser derfor at et krav om en spesifikk vekting ikke vil være 

særlig aktuelt i konsesjonskontraktforskriften.  

Forslaget innebærer en plikt for offentlige oppdragsgivere som gjennomfører anskaffelser 

over EØS-terskelverdier (del III), å vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent der det 

gjennomføres anskaffelser på områder med ikke uvesentlig miljøbelastning. I disse 

tilfellene skal miljøhensyn alltid vektes med minimum 30 prosent. Forslaget vil innebære 

en skjerpet plikt for offentlige oppdragsgivere til å stille miljøkrav jf. ordlyden «skal», men 

dette er avgrenset til områder med ikke uvesentlig miljøbelastning, og i de større 

anskaffelsesprosessene.  

Vektingskravet skal gjelde for anskaffelser med «ikke uvesentlig miljøbelastning». 

Departementet antar at de fleste del III anskaffelser i utgangspunktet vil ha en 

miljøbelastning som kan karakteriseres som ikke uvesentlig, og at dette medfører at 

vektingskravet normalt vil komme til anvendelse. Samtidig har ordlyden en viss 

fleksibilitet, for de anskaffelser som har en uvesentlig miljøbelastning. Departementet ber 

om tilbakemelding fra høringsinstansene på om det finnes andre bedre egnede måter å 

identifisere områder som bør være omfattet av en slik vektingsregel, for eksempel gjennom 

bruk av DFØs prioriterte områder, jf. handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige 

offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, eller gjennom bruk av CPV-koder.11 

Departementet ber også om høringsinstansenes tilbakemelding på om forslagets 

vektingsregel bør gjelde alle del III-anskaffelser, og ikke være avgrenset til områder med 

ikke uvesentlig miljøbelastning.  

5.4.2 Departementets vurdering 

Forskriftsteksten tydeliggjør at oppdragsgivere kan og skal ivareta klima- og miljøhensyn 

på flere trinn i anskaffelsesprosessen. Selv om bestemmelsen innebærer en skjerpet plikt til 

å ta hensyn til miljø i offentlige anskaffelser, er det gitt en betydelig fleksibilitet til 

oppdragsgivere til å bestemme på hvilket trinn i anskaffelsesprosessen hensynet best kan 

ivaretas. Hensynet til klima- og miljø kan best ivaretas på det trinnet i anskaffelsesprosessen 

der miljøgevinsten er størst i forhold til kostnaden. Forslaget ivaretar hensynet til at det er 

stor variasjon i de anskaffelsesprosessene som gjennomføres, og at det i tillegg er betydelige 

variasjoner i ulike markeder f.eks. når det gjelder deres modenhetsgrad.  

Forslaget om krav til miljøvekting innenfor prioriterte kategorier i del III anskaffelser kan 

innebære en forenkling for offentlige oppdragsgivere, siden forslaget angir på hvilke 

områder det er relevant å stille miljøkrav. Videre medfører forslaget at miljøkrav stilles på 

 
10 Prop. 51 L (2015-2016) punkt 8.3 på side 76. 

11 https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-11/DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf  

https://anskaffelser.no/sites/default/files/2021-11/DFO_Handlingsplan_2021_Digital-v2_0.pdf
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områder hvor miljøbelastningen er høy, og mulighetsrommet for å oppnå redusert 

miljøbelastning samlet sett er betydelig. Dette kan tilsi at den miljømessige effekten blir 

større. 

Departementet legger til grunn at det vil oppleves nyttig for brukerne av regelverket at en 

regel om vekting av miljøkrav som tildelingskriterium blir plassert i § 18-1 som regulerer 

tildelingskriterier mer generelt. Departementets vurdering er altså at bestemmelsen tematisk 

sett er godt plassert i forskrift om offentlige anskaffelser § 18-1 og forsyningsforskriften § 

14-1.    

Dersom dette alternativet velges, vil oppdragsgivere i praksis bli avskåret fra å velge tilbud 

utelukkende på grunn av pris eller kostnad, siden miljø alltid skal tas med som 

tildelingskriterium. Forslaget medfører således at § 18-1 (1) bokstav a og b ikke lenger kan 

benyttes, siden miljø alltid skal vektes med minimum 30 prosent. Vi viser til omtale om 

dette under forslag 1. Departementet ber om tilbakemelding fra høringsinstansene på om 

det likevel bør åpnes for at § 18-1 (1) bokstav a og b fortsatt bør kunne benyttes.  

5.5 Forslag 3: Kombinasjon av miljøkrav og vekting av 

miljøhensyn 

5.5.1 Nærmere om forslaget 

Dette forslaget innebærer at offentlige oppdragsgivere enten skal stille miljøkrav til ytelsen 

i den aktuelle anskaffelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent.  

 

Forslaget skjerper kravet til offentlige oppdragsgivere fordi det stilles krav om at 

oppdragsgivere på områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal stille enten miljøkrav 

til ytelsene, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Samtidig innebærer forslaget 

en fleksibilitet til offentlige oppdragsgivere til å velge mellom å stille miljøkrav, eller å 

vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Dette gjelder på områder med ikke uvesentlig 

miljøbelastning. Vi viser til omtale av begrepet om «ikke uvesentlig miljøpåvirkning» 

ovenfor. Forslaget pålegger ikke offentlige oppdragsgivere bruk av miljøkrav som 

kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår, og denne adgangen vil fortsatt eksistere jfr. lov om 

offentlige anskaffelser § 5.  

I forslagets andre punktum foreslås det at bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn 

også kan kombineres. Her er det viktig å understreke at når disse kombineres, sier forslaget 

ikke uttrykkelig hvilken relative vekt miljøhensyn skal ha. Det er således ikke gitt noen 

Forslag 3: 

Forslag til ny § 7-9: 

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille 

miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av 

miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.  
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uttrykkelige føringer på vektingsprosent i de tilfeller miljøkrav og vekting av miljøhensyn 

kombineres, og dette vil være opp til den enkelte oppdragsgiver å bestemme. 

På samme måte som i forslag 1 vil forslaget kun komme til anvendelse der oppdragsgivere 

etter regelverket for øvrig er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt. Vi viser 

til omtalen av dette under forslag 1. Departementet ber om tilbakemelding fra 

høringsinstansene på om bestemmelsen bør få en ny plassering, evt. om forskriftsteksten i 

seg selv skal avgrense sitt anvendelsesområde.  

I konsesjonskontraktforskriften stilles det ikke krav om at offentlig oppdragsgiver skal angi 

tildelingskriterienes relative vekt, men bare at tildelingskriteriene skal angis i prioritert 

rekkefølge. Dette forslaget foreslås derfor ikke i konsesjonskontraktforskriften.  

5.5.2 Departementets vurdering 

Forslaget innebærer en fleksibilitet til offentlige oppdragsgivere til å velge mellom å stille 

miljøkrav eller å vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Det er positivt at 

oppdragsgivere kan velge enten miljøkrav eller å vekte miljø som tildelingskriterium, og 

det er en fordel at forslaget ikke ensidig fokuserer på miljø som et tildelingskriterium. 

Forslaget spesifiserer ikke nærmere hvordan miljø som kvalifikasjonskrav eller 

kontraktsvilkår skal utformes, men regelverket for øvrig vil fortsatt gi mulighet til å ta 

miljøhensyn i kvalifikasjonskravene eller i kontraktsvilkårene. Departementet ber om 

høringsinstansenes vurdering av om bestemmelsen likevel får et for snevert fokus. Det bes 

også om høringsinstansenes vurdering av om forslaget bør gjelde alle anskaffelser, og ikke 

være avgrenset til anskaffelser på områder med ikke uvesentlig miljøbelastning. 

5.6 Evalueringsmodell 

Departementet benytter anledningen til å informere om at DFØ 25. august 2022 har  

oppdatert sin veiledning om evalueringsmodeller, og anbefaler nå at offentlige 

oppdragsgivere bruker en evalueringsmodell som innebærer å prissette kvalitet . 12   

En modell som prissetter kvalitet oppgir ikke tildelingskriterienes vekt i prosent, men med 

en kroneverdi som viser oppdragsgivers maksimale betalingsvilje for hvert enkelt 

tildelingskriterium. Dette fremfor å bruke en prosentsats og poengsetting. Vektingen av 

kriterier vil da fremgå av den maksimale summen oppdragsgiver kan trekke fra 

tilbudsprisen. Hvis miljø skal vektes 30 prosent må miljø gis en pengeverdi for maksimalt 

mulig fratrekk som tilsvarer dette. Det innbyrdes styrkeforholdet mellom 

tildelingskriteriene vil også være klarlagt ved å gi det enkelte tildelingskriterium en 

pengeverdi. Oppdragsgivers valg av evalueringsmodell, og hvordan oppdragsgiver 

vektlegger forskjeller i tilbudene, innebærer imidlertid at det kan være vanskelig å fastslå 

at et kriterium reelt vil utgjøre 30 prosent i alle situasjoner . I enkelte anskaffelser kan det 

for eksempel være usikkerhet om totalprisen for en anskaffelse. Det er likevel slik at den 

 
12 https://anskaffelser.no/veileder-i-evaluering-av-tilbud 
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nye evalueringsmodellen har færre ulemper, enn ulike varianter av tradisjonelle modeller 

som poengsetter leverandørens tilbud på tildelingskriteriene. 

Departementet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på om bruk av ulike 

evalueringsmetoder vil kunne medføre at kravet i praksis blir vanskelig å oppfylle, eller om 

kravet i lys av dette bør formuleres annerledes. Departementet vil også se nærmere på denne 

problemstillingen mens saken er på offentlig høring.  

5.7 Rettslig prøving 

Felles for de foreslåtte endringsalternativene er at de offentlige oppdragsgiveres plikt til å 

stille miljøkrav i anskaffelsesprosessen skjerpes. Forslagene innfører ikke nye eller 

skjerpede sanksjonsbestemmelser, men innfører krav som på vanlig måte kan prøves  

Dagens miljøbestemmelser er gjenstand for rettslig prøving ved at det kan prøves hvorvidt 

en offentlig oppdragsgivers anskaffelsesstrategi er fulgt i en konkret sak. Det er 

departementets intensjon at når plikten til å stille klima- og miljøkrav styrkes som i 

forslagene ovenfor, så vil den rettslige prøvingen kunne bygge på mer konkrete krav og 

prinsipper.   

For forslag 1 vil det være adgang til rettslig å prøve om det er stilt miljøkrav/kriterier i en 

anskaffelsesprosess, hvorvidt miljøhensyn er vektet med minimum 30 prosent i 

tildelingsfasen, og hvis det innføres unntak fra plikten, om anskaffelsesprotokollen 

inneholder begrunnelse for hvorfor det ikke er gjort.  

For forslag 2 vil det være adgang til rettslig å prøve om en offentlig oppdragsgiver har stilt 

miljøkrav eller kriterier i anskaffelsesprosessen. Dette må kunne identifiseres. Videre om 

offentlig oppdragsgiver på områder med ikke uvesentlig miljøbelastning har vektet 

miljøhensyn med minimum 30 prosent.  

For forslag 3 vil det være adgang til å prøve rettslig om det er stilt miljøkrav, eller om 

miljøhensyn har vært vektet med minimum 30 prosent, eller om disse er kombinert.  

5.8 Overgangsperiode og ikrafttredelse 

Høringsnotatet fremmer forslag om ulike løsninger. Departementet vil gjennomgå 

høringssvarene, før det tas endelig beslutning. Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne 

vedtas 1. halvår 2023, og tre i kraft senest innen 1. juli 2023. Hvis valgte løsning krever 

endring av lov, vil lovprosessen kunne ta lengre tid. Ved behov vil det også vurderes en 

eventuell overgangsperiode mellom fastsettelsen av forskriftsendringen og 

ikrafttredelsestidspunktet.   
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

6.1 Generelt om forslagets konsekvenser 

De økonomiske og administrative konsekvensene vil avhenge av hvordan nye miljøkrav i 

offentlige anskaffelser utformes, og hvordan oppdragsgiverne følger opp nye miljøkrav i de 

ulike anskaffelsene. Det er et større antall oppdragsgivere og leverandører som vil bli berørt 

av skjerpede miljøkrav, jfr. Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og 

profesjonelle offentlige anskaffelser som gir et anslag på om lag 3000 oppdragsgivere. 

Meldingen viser videre til at det på Doffin er registrert om lag 80 000 unike virksomheter 

på leverandørsiden og som dermed er potensielle leverandører til det offentlige. 

Skjerpede miljøkrav kan gi samfunnsmessige gevinster gjennom å redusere 

miljøpåvirkningene eller fremme klimavennlige løsninger. Det at det offentlige etterspør 

innovative løsninger på miljø kan også gi nytteeffekter både for næringslivet og samfunnet, 

utover den konkrete anskaffelsen. Oppdragsgiver selv kan også oppnå økonomiske 

gevinster av å redusere sine utslipp og anskaffe mer miljøvennlige løsninger, for eksempel 

gjennom lavere livssykluskostnader. Formålet med loven om offentlige anskaffelser er å 

fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er særlig relevant å stille miljøkrav i 

anskaffelser som medfører en vesentlig miljøbelastning eller som fremmer klimavennlige 

løsninger. Forutsatt at oppdragsgiverne legger effektiv bruk av samfunnets ressurser til 

grunn i sine anskaffelser, og stiller miljøkrav der gevinsten for samfunnet er høyere enn 

kostnaden, vil nettogevinsten for samfunnet ved å stille miljøkrav være positiv. I denne 

forbindelse er tidsperspektivet for vurderingen av de samfunnsøkonomiske konsekvensene 

viktig. Også en høy kostnad kan lønne seg dersom den gir en høyere gevinst på sikt i et 

livsløpsperspektiv. Et livsløpsperspektiv innebærer at offentlige oppdragsgivere tenker 

langsiktig, og ser hen til hele levetiden til det som skal anskaffes.  

Vi har ikke grunnlag for å tallfeste hvilke kostnader som det offentlige vil få ved økte 

miljøkrav. Det er ikke slik at et miljøvennlig alternativ til en vare eller tjeneste alltid vil 

være dyrere, den kan også være billigere. I dette må det sees hen til at kostnader for 

offentlige anskaffelser ikke bare gjelder innkjøpspris, men kostnader gjennom hele 

produktets eller tjenestens levetid. Produkter som må byttes ut ofte kan f.eks. bli dyrere enn 

produkter med lang levetid. Kostnadene vil blant annet avhenge av hvordan miljøkravene 

utformes, og hvordan oppdragsgiverne følger opp miljøkravene i praksis. Fleksibilitet i 

hvordan oppdragsgiverne skal stille miljøkrav gir lavere kostnader enn absolutte og 

generelle krav. Dersom oppdragsgiverne gis fleksibilitet til å velge i hvilken del av 

anskaffelsesprosessen miljøkrav skal benyttes, vil det være enklere for oppdragsgiverne å  

oppnå en høyere miljøgevinst til en lavere kostnad enn dersom miljøkravene er generelle. 

Forslagene 2 og 3 gir høyere fleksibilitet enn forslag 1. 

Som det fremgår av kapittel 4 ovenfor, viser Riksrevisjonens undersøkelse at det er få 

oppdragsgivere som oppfyller intensjonen i dagens forskriftsbestemmelse om å vekte miljø 

med 30 prosent. Det er påpekt av Riksrevisjonen at dagens miljøbestemmelse bare følges i 

begrenset grad. Det betyr at dersom miljøkravene skjerpes og etterleves så vil dette få 

vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser ved at mange oppdragsgivere må 
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legge om sin anskaffelsespraksis. Det vil påløpe ekstra administrative kostnader for 

oppdragsgiverne med både å stille og følge opp miljøkravene, og for leverandørene med å 

oppfylle dem i sine tilbud. Omfanget vil variere betydelig fra anskaffelse til anskaffelse, og 

det foreligger ikke grunnlag for å kvantifisere de økonomiske konsekvensene. 

Siste halvdel av forslag 2 regulerer vektingen av miljøkrav, men begrenser dette til større 

anskaffelsesprosesser med ikke uvesentlig miljøpåvirkning. Dersom forslag 2 inneholder 

tilstrekkelig presis avgrensning av hvilke kategorier det er relevant å stille miljøkrav, kan 

det øke forståelsen av regelverket og gi reduserte administrative kostnader for 

oppdragsgiverne. En tydeliggjøring kan øke etterlevelsen av miljøkravene, og dermed både 

gi økte kostnader og miljøgevinster. En positiv nettogevinst for samfunnet forutsetter at 

oppdragsgiverne legger til grunn at anskaffelsene skal fremme effektiv offentlig ressursbruk 

når de stiller miljøkrav. Når miljøkrav begrenses til større anskaffelser som kan ha særlig 

stor betydning for å nå klima- og miljømål, vil det kunne gi samfunnet en høyere miljøeffekt 

for en gitt ressursinnsats, og være enklere for oppdragsgiverne å fremme effektiv 

ressursbruk. Løsningen motvirker at det stilles miljøkrav i anskaffelser som har liten 

betydning for å nå klima- og miljømål.   

Lov om offentlige anskaffelser forutsetter at oppdragsgiver skal gjøre konkrete vurderinger 

av hvordan man kan fremme hensyn til miljø, og oppdragsgiveren kan stille egnede krav og 

kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen. Tildelingskriteriene skal bidra til å 

velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det betyr at tildelingskriteriene må bidra 

til merverdi for oppdragsgiver. Jo høyere oppdragsgiver vekter et tildelingskriterium, desto 

høyere merverdi bør det ha for oppdragsgiver, for eksempel i form av en betydelig 

miljøgevinst. Hvis man på generelt grunnlag vekter et tildelingskriterium for høyt, kan det 

reise problemstillinger knyttet til forholdsmessighetsprinsippet. Dersom oppdragsgiverne 

alltid skal vekte miljø med minst 30 prosent, som i forslag 1, vil det være tilfeller der 

miljøbelastningen er fraværende eller lav, og merkostnadene er høyere enn miljøgevinsten. 

I slike tilfeller vil anskaffelsen ikke fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.  

En unntaksbestemmelse under forslag 1 om at første ledd ikke gjelder i de tilfeller hvor 

vekting av miljø med minimum 30 prosent vil medføre uforholdsmessige kostnader, vurdert 

for hele livsløpet, vil gi lavere kostnader for samfunnet enn dersom unntak ikke kan gis.  

Forslag 3 innebærer fleksibilitet for offentlige oppdragsgivere til å velge mellom enten å 

stille miljøkrav til ytelsen, eller å vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Dette gjelder 

kun på områder med vesentlig miljøbelastning. Forslag 3 gir oppdragsgiverne større 

muligheter enn forslag 1 til å innrette anskaffelsen på en slik måte at miljøgevinsten for 

samfunnet blir høyere enn merkostnadene. 

 

6.2 Alternative tiltak og virkemidler  

Tiltak knyttet til offentlige anskaffelser vil ikke alltid og ubetinget være det mest effektive 

tiltaket for å oppnå et konkret mål, i dette tilfellet målet om å redusere skadelig 

miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Alternative tiltak kan være for 
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eksempel informasjonstiltak, organisatoriske tiltak eller økonomiske tiltak. Det er ikke 

utredet om andre tiltak og virkemidler vil være mer effektive for å nå målet.     

Selv om strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser ikke nødvendigvis er det mest 

effektive virkemidlet for å nå målet, kan det argumenteres for at strengere miljøkrav i 

offentlige anskaffelser kan bidra til ytterligere å forsterke den grønne omstillingen i 

samfunnet. Det offentlige foretar innkjøp for om lag 650 milliarder kroner i året, og det har 

betydning hvordan disse midlene benyttes. Riksrevisjonens undersøkelse av grønne 

offentlige anskaffelser viser at det offentlige ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å fremme 

klimavennlige løsninger og redusere skadelig miljøpåvirkning. Resultatene fra 

Riksrevisjonens undersøkelse er etter departementets vurdering et uttrykk for at dagens 

regelverk ikke gjør det tilstrekkelig klart for offentlige oppdragsgivere at og hvordan klima- 

og miljøhensyn kan ivaretas gjennom offentlige innkjøp. Dette tilsier at regelverket bør 

skjerpes og klargjøres.  

Samtidig kan stadig mer kompliserte krav i offentlige anbud bidra til å redusere 

konkurransen og redusere muligheten små og mellomstore bedrifter har til å kunne 

konkurrere om offentlige anbud. Redusert konkurranse om offentlige anbud kan indirekte, 

og på sikt, øke kostnadene for det offentlige. Regelverket for offentlige anskaffelser er 

omfattende, og det kan derfor være hensiktsmessig med tydelige og enkle regler for 

miljøkrav som samtidig ivaretar fleksibilitet for offentlige oppdragsgivere til å tilpasse 

miljøkravet i den enkelte anskaffelse.  

 

6.3 Særlig om konsekvenser for kommunesektoren 

Strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser vil få konsekvenser for kommunenes 

anskaffelser. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

gir i § 2-2 prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og 

fylkeskommunale selvstyret. Det følger av første ledd at det «kommunale og 

fylkeskommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta 

nasjonale mål.». Forarbeidene13 til bestemmelsen angir at nasjonale myndigheter må 

gjennomføre en avveining mellom hensynet til den kommunale handlefriheten og hensynet 

til å ivareta nasjonale mål, når de gjennomfører tiltak som begrenser handlefriheten til 

kommuner og fylkeskommuner. Departementets vurdering er at et nasjonalt mål om å 

hensynta miljø for å redusere klimagassutslipp kan være et slikt mål. Norges internasjonale 

forpliktelser til å redusere klimagassutslipp er lovfestet i lov 16. juni 2017 nr. 60 om 

klimamål (klimaloven) §§ 1 og 3. 

I veileder 14. desember 2020 om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner14  

fremgår det også at kommunene samlet skal kompenseres fullt ut for anslåtte merutgifter 

 
13 Prop. 46 L (2017-2018) s. 356  

14https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-statlig-styring-av-kommuner-og-

fylkeskommuner/id2791598/ 
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som følge av nye oppgaver og endringer i regelverk. Som nevnt over i kapittel 6.1 vil de 

økonomiske konsekvensene avhenge av hvordan nye miljøkrav i offentlige anskaffelser 

utformes, og hvordan oppdragsgiverne følger opp nye miljøkrav i de ulike anskaffelsene. I 

tillegg har vi ikke grunnlag for å tallfeste hvilke kostnadene ved økte miljøkrav. 

Departementet ber om at høringsinstansene, og spesielt kommunene, gir en tilbakemelding 

på hvilke estimerte økonomiske konsekvenser de ulike forslagene vil kunne få.   
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7 Forslag til forskriftsendringer 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 17. juni 

2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5 og § 16 

 

I 

I forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

gjøres følgende endringer:  

 

§ 7-9 skal lyde:  

 

Alternativ 1: 

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i 

anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere 

der det er relevant.» 

 

Alternativ 2: 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 

løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller 

kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen: 

a) Kvalifikasjonskrav 

b) Kravspesifikasjon 

c) Tildelingskriterium 

d) Kontraktsvilkår» 

 

§ 18-1 (3a) skal lyde: 

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 

30 prosent.» 

 

Alternativ 3: 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-73/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-73/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-73/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2016-08-12-974
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På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav 

til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting 

av miljøhensyn kan også kombineres.» 

 

II 

I forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) gjøres følgende endringer:  

 

Ny § 7-9 skal lyde:  

 

Alternativ 1: 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

Oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a til d skal legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille 

miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 

30 prosent og høyere der det er relevant.» 

 

Alternativ 2: 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

Oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a til d skal ta hensyn til å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige 

oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i 

anskaffelsesprosessen: 

a) Kvalifikasjonskrav 

b) Kravspesifikasjon 

c) Tildelingskriterium 

d) Kontraktsvilkår» 

 

§ 14-1 (3a) skal lyde: 

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 

30 prosent.» 

 

Alternativ 3: 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2016-08-12-975
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På områder med vesentlig miljøbelastning skal oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 første ledd 

bokstav a til d enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 

prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.» 

 

III 

I forskrift 12. august 2016 nr. 976 om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften) 

gjøres følgende endringer:  

 

Ny § 7-6 skal lyde: 

 

«Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser 

Oppdragsgivere som nevnt i § 1-3 første ledd bokstav a til d skal ta hensyn til å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige 

oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i 

anskaffelsesprosessen: 

a) Kvalifikasjonskrav 

b) Kravspesifikasjon 

c) Tildelingskriterium 

d) Kontraktsvilkår» 

 

 

IV 

Endringene gjelder fra [dato] 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2016-08-12-976


Høringsliste 

1. Departementene 

2. Direktorater og tilsyn 

3. Kommunene 

4. Fylkeskommunene 

5. Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

6. Riksrevisjonen 

7. Regelrådet 

8. Regjeringsadvokaten 

 

9. Universitetene i Norge 

10. Høgskolene i Norge 

 

11. Akademikerne 

12. Arbeidsgiverforeningen Spekter 

13. Bellona 

14. Circular Norway 

15. Den Norske Advokatforening 

16. Den Norske Dommerforening 

17. Etisk Handel Norge 

18. Fremtiden i Våre Hender 

19. Greenpeace 

20. Grønn Byggallianse 

21. Hovedorganisasjonen Virke 

22. KS - Kommunesektorens Organisasjon 

23. Landets regionale helseforetak 

24. Landsorganisasjonen i Norge 

25. Maskinentreprenørenes Forbund 

26. Miljøstiftelsen Zero 

27. Natur og Ungdom 

28. Norges Kommunerevisorforbund 

29. Norges Miljøvernforbund  

30. Norges Naturvernforbund 

31. Næringslivets Hovedorganisasjon 

32. Skift – næringslivets klimaledere 

33. SMB Norge 

34. Standard Norge 

35. Stiftelsen Miljøfyrtårn 

36. Stiftelsen Miljømerking 

37. Svanemerket (Miljømerking Norge) 

38. Transparency International Norge 

39. Unio 

40. WWF (Verdens Naturfond) 

41. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
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Til: Postmottak NFD <postmottak@nfd.dep.no> 
Kopi: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no> 
Emne: Høring fra Nærings- og fiskeridepartementet 

 
Vedlagt følger: «Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser» fra Nærings- 
og fiskeridepartementet. 
  
  
Se vedlagte saksdokumenter 
  
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this 
shipment, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@nfd.dep.no 
  
Med hilsen/Yours sincerely 
  
Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries 
Postboks 8090 Dep 
N-0032 Oslo 
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  
E-post/E-mail: postmottak@nfd.dep.no     
Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd 
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Fra: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no> 
Sendt: 15.01.2023 11:17:08 
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no> 
Emne: VS: LNVK | Høring – Regjeringens forslag til endringer i energiloven og plan- og 
bygningsloven knyttet til vindkraft på land 

 
  
  

Fra: Inger Lund <ilu@lundogco.no>  
Sendt: fredag 13. januar 2023 16:23 
Til: Inger Lund <ilu@lundogco.no> 
Kopi: Stein Erik Stinessen <ses@lundogco.no>; Chirsti Erichsen Hurlen <ceh@lundogco.no>; Marte Enger 
<me@lundogco.no> 
Emne: LNVK | Høring – Regjeringens forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet 
til vindkraft på land 
  
Til alle medlemskommuner i LNVK,  
  
Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag 
til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land. 
  
LNVK har ventet spent på regjeringens oppfølgning av Stortinget anmodningsvedtak, der regjeringen ble 
bedt om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og 
bygningsloven. 
  
Forslagene innebærer en endring i beslutningsprosessene for vindkraftanlegg. Kommunene har stort sett 
tatt stilling til nye vindkraftprosjekter ved høring i konsesjonsprosessen, mens den formelle 
planavklaringen ofte har skjedd ved etterfølgende dispensasjon eller planendring.  
I høringsnotatet foreslår departementet blant annet at det skal gjøres en overordnet avklaring av 
arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering, før det gis konsesjon etter 
energiloven. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av vindkraft i et område. 
Konsesjonsbehandlingen videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og 
ulemper ved prosjektet. 
  
«– Vi vil gi lokale folkevalde meir kontroll i prosessar knytt til utbygging av vindkraft på land. Auka 
involvering av kommunar og lokalsamfunn er nødvendig for å gi legitimitet til prosessane, betre lokal 
forankring og betre tilpassa løysingar,» sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en 
pressemelding fredag.  
  
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) uttaler videre i pressemeldingen at: 
  
«– No flyttar vi makt til kommunane. Dette vil gi meir føreseielege rammer for utbygging av vindkraft og 
det vil bidra til å redusere konfliktnivået i vindkraftsaker. Målet er å leggje grunnlag for meir utbygging 
av vindkraft mellom anna for å styrke kraftbalansen og nå dei nasjonale klimamåla» 
  
LNVK vil inngi høringsuttalelse innen høringsfristen som er allerede 27. februar 2023!  
  



Høringen ligger her. 
  
Med vennlig hilsen 
Landssammenslutning av Norske Vindkraftkommuner  
 
Inger Lund 

Sekretariatet 

 
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner 
Akersgata 30, 0158 Oslo, Norway 
Tel: + 47 99 11 99 00 | Mobil: +47 99 11 99 60 
E-post: ilu@lundogco.no  | www.lnvk.no 
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Vår ref. 21/701 - 5 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 04.11.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
054/22 Kommunestyret 16.11.2022 
003/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Tilstandsrapport barnehage i Osen 2022 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre tar rapporten med vedlegg fra barnehagen til etterretning og slutter seg til 
konklusjonen som kommer frem av rapporten.  
Barnehagens videre satsingsområder er: 

 Psykososialt miljø i barnehagen 
 Tett på - regional satsing, i samarbeid med DMMH. Vårt tema – Pedagogens rolle 

 
Kommunestyret 16.11.2022 
 
Behandling 
Utsettelsesforslag, foreslått av John Einar Høvik, Arbeiderpartiet 
Saken utsettes til møte i januar 2023. 
 
 
Saken utsettes. 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Utsettelsesforslag 
For: 15 stemmer (100%) - AP 8, BYS 1, SP 3, V/KRF 3 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 054/22 vedtak 
Saken utsettes til møte i januar 2023. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det er ikke lovpålagt å ha en egen tilstandsrapport for barnehagene, men etter UKO's vedtak i januar 
2017 har vi utarbeidet en tilstandsrapport også for barnehagene i Osen. Barnehagelovens §7 Krav til 
barnehagens virksom het sier: «Barnehageeieren har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter." Tilstandsrapporten vil være en god kilde for å finne ut av om vi 
oppfyller barnehagelovens §7; oppfyller Rammeplanen og følger Barnehageloven. 
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Rapporten viser barnetall fordelt i småbarn og storbarn, utdanningsnivå, bemanning, økonomi og 
satsingsområder.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv ut over betydningen av å sikre at barna 
har et trygt og godt miljø i barnehagen.  
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv ut over betydningen av å sikre at barna 
har et trygt og godt miljø i barnehagen 
 
Sammendrag: 
Viser til sammendrag side 2, og satsinger side 8 i rapporten 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Tilstandsrapport Oppvekst 2022 barnehage 
 
 
  



 

  

2021/22

Aaknes Sissel Blix
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Del 1 Barnehage 
1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og hjemmelsgrunnlag 
Det er ingen lovhjemmel som krever tilstandsrapport fra barnehagesektoren. 
Barnehagelovens §7 Barnehageeierens ansvar sier at «Barnehageeieren skal drive virksomheten i 
samsvar med gjeldende lover og regelverk.»  
 
Barnehagens formålsbestemmelse gir sammen med innholdsbestemmelsen i barnehageloven § 2 
nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde. Videre fastsetter formålsbestemmelsen 
nærmere regler for barnehagens samfunnsmandat, barnets og barnehagens rolle og hvilket 
verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.  
Som en del av barnehageeiers ansvar har vi valgt at det årlig utarbeides en tilstandsrapport om 
barnehagen, for å sikre barnehagelovens §7. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs 
kommunestyret.  
 

1.2 Sammendrag 
Barnehagen er en del av utdanningssystemet og det er et politisk mål at alle barn skal ha mulighet til 
å gå i barnehage. En rekke studier viser at barn som har gått i barnehage, har bedre språkutvikling og 
gjør det bedre på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage. 

Barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn fram til de når opplæringspliktig alder. Barn har en 
lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt.  Barnehage er en viktig arena for barns 
allsidige utvikling gjennom omsorg, lek og læring. For barn betyr et barnehageopphold innføring i 
kulturarv, og i å bli en del av et nasjonalt og globalt fellesskap. Barnehagen har en viktig oppgave 
med å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn.  
Innholdet i barnehagen er regulert av barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Rammeplanen beskriver blant annet barnehagens verdigrunnlag, ansvar og 
roller, arbeidsmåter og fagområder. 
Barnehagen er forpliktet til å følge Rammeplanen, og legger føringer for arbeidet i barnehagen. 
Videre må barnehagen forholde seg til eksterne samarbeidspartnere, og finne møtepunkter for disse. 
For en ansatt i barnehagen fører dette til noe møtevirksomhet på dagtid, i tillegg til tiden sammen 
med barna.  
I tillegg jobbes det også med ledergruppen, slik at ped.lederne blir tryggere ledere som leder de 
andre på avdelingene. Dette skal føre til bedre flyt over utviklings-/forbedringsarbeidet i barnehagen. 
Vi har, som andre arbeidsplasser, ansatte som opplever at de ikke strekker til. Det er viktig for 
barnehagen å fortsette arbeidet med psykososialt arbeid i barnehagen, i tillegg til at vi i er med på 
den regionale satsingen «Tett på», hvor vi i samarbeid med DMMH, jobber med pedagogens rolle i 
barnehagen.  
 

2 Hovedområder og indikatorer 
 

2.1 Barnetall 
 



 

 

 

Rapporteringspunktet 15.desember 2021, viste at vi hadde 33 barn i barnehagen, fordelt på drøyt 48 
plasser. Av disse hadde 84,8% oppholdstid på 41 timer eller mer.  

 

 

 

 

Kilde: udir 

Siden barnehageåret går fra august til august, vil det også være nyttig å ta med seg barnetallet som 
var på våren 2022. Pr 1.august hadde vi totalt 38 barn, fordelt på knappe 60 plasser. Barna i 
barnehagen er organisering i grupper etter alder. Osen har full barnehagedekning. 

 
 
 
 
 
 

 

2.2 Personalet i barnehagen 
 

 

 

 

 

Lokalt mål: Vår barnehage skal være så god at foresatte ønsker å komme hit med sine barn, slik 
at vi får økning i barnetallet fremover. Osen kommune har de aller fleste barna i barnehagen, 
men det er viktig at vi i tillegg får et økende og jevnt barnetall.  

Måloppnåelse: Barnetallet svinger i løpet av et barnehageår, dette fordi skolestarterne slutter i 
juli, samtidig som nye barn kommer inn i løpet av hele barnehageåret. Totalt ser vi at vi på sikt 
kan få en nedgang i barnetall, og dette kan være utfordrende dersom vi ikke greier å snu denne 
trenden. 

Lokalt mål: Vi skal ha ansatte i barnehagen som er faglige dyktige på flere området. Vi skal fylle 
pedagognorm og bemanningsnorm med ansatte som er genuint opptatt av barnas mulighet til 
utvikling ut fra sitt nivå og ståsted.   



Kilde: Barnehagefakta 

Vi har god tilgang på barnehagelærere i Osen, og det er vi glade for. Bemanningsnorm og 
pedagognorm sier noe om hvor mange ansatte vi skal ha i barnehagen.  

Krav til ansatte i barnehagen bunner i en forventning om at bemanningstetthet og ansattes 
utdanning henger sammen med kvaliteten på barnehagetilbudet. Observasjon av praksis i 
barnehager viser at barnehagelærere i større grad enn andre ansatte er aktive grensesettere, og 
legger til rette for verbal kommunikasjon og barnas autonomi i deres samhandling med barna. 

 

 

Kilde: Barnehagefakta 

 

 

 

 

 

2.3 Økonomi 
 

 

 

 

 

Måloppnåelse: Vi fyller både pedagog- og bemanningsnorm, til tross for at vi har mange 
delstillinger. Mange ansatte med mindre stillinger gir noen utfordringer i forbindelse med å få 
nok og stabil bemanning på avdelingene; noen må tidvis veksle mellom avdelingene. 

Lokalt mål: Barnehagen skal holde budsjettrammen som de har fått, og samtidig fylle pedagog- 
og bemanningsnorm  



 

 

 

Kilde: Udir 

Barnehagen har et fortløpende opptak, noe som kan være økonomisk utfordrende. Vi vet at alle 
skolestarterne går ut av barnehagen når de skal inn i skolen, men nye barn kommer inn i barnehagen 
etter hvert som foreldrene ønsker å benytte barnehagen. Barn kan komme inn når de fyller ett år, 
eller foreldre kan velge å ha barna hjemme lengre. Dersom det ikke søkes om plass, er det vanskelig å 
beregne ansatte over tid, fordi alle skal få inn i barnehagen når de søker om plass.  

Som vi ser av tabellen over har våre barn jevnt over 41 timer eller mer i uka i barnehagen. Dette 
betyr at det ikke er tidspunkt i løpet av dagen at det er «slakke». Barnas dag er lengre enn en normal 
arbeidsdag for voksne. Vi tilstreber å utnytte ansatte best mulig, og samtidig få til en forutsigbar dag 
for både barn og voksne. Dette er ikke like enkelt med opptak i barnehagen hele året.  

 

 Andel barn 1-5 år i bhg. i 
forhold til innbyggere 1-

5 år. 

Andel 
barnehagelærere i 

forhold til 
grunnbemanning (pst)  

Netto driftsutgifter 
barnehage av 

kommunens totale 
netto dr.utg (pst) 

Netto driftsutgifter 
barnehager pr innbygger 1-5 

år (kr) 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
5020 
Osen 

88,2 91,2 89,2 48,3 53,5 58,1 7,4 7,1 8,2 184 941 182 500 198 459 

 
Kilde: Kostra  

  

 

 

 

2.4 Barn og foreldres medvirkning 
 

 

Måloppnåelse: Vi ser at vi har utfordringer med å greie å holde budsjettrammen i barnehagen. 
Opptak av barn i barnehagen gjennom hele året, gjør det vanskelig å utnytte ansatte-ressursen 
best mulig. Det har vært nødvendig å endre gruppesammensetninger i løpet av året, noe som 
ikke er optimalt for verken barn eller voksne; ressursutnyttelsen blir ikke god nok. 

Lokalt mål: Foreldre skal oppleve en jevnlig og god kommunikasjon med barnehagen. De skal 
også oppleve å møte profesjonelle og fordomsfrie ansatte i barnehagen som jobber for at barna 
har det trygt og godt, og utvikler seg ut fra sitt eget ståsted. Det er ikke foretatt 
foreldreundersøkelse dette året.



Når barn blir ca ett år blir de ofte sendt i barnehagen, enten fordi foresatte skal tilbake i jobb, eller av 
andre årsaker. Foresatte sender fra seg det kjæreste de har, og den beste utgaven av det barnet de 
har, til barnehagen. Det vil si – de overlater ansvaret for barnet til barnehagen i mange timer pr dag. 
For at dette skal bli en god opplevelse for barnet, er man avhengig av at foresatte er trygge på at 
barnet deres har det trygt og godt i barnehagen.  

Barnehagelovens § 3 sier: «Barn i barnehager har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet og i saker som gjelder dem selv. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. (...) 

Videre ser vi i Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pkt 5: Barnehagen skal i 
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf barnehagelovens §1. (...) Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.  

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til 
rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til 
enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine 
vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at 
foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og 
personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er 
barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt 
mellom hjemmet og barnehagen. 

Barnehagen i Osen gjennomfører jevnlig foreldreundersøkelse i barnehagen (annethvert år), noe som 
gir foreldre en mulighet til å svare på hvordan de oppfatter barnehagen for sitt barn på flere 
områder. I tillegg er barnehagen tilgjengelig for både formelle og uformelle samtaler etter foresattes 
behov. Barnehagen har gått til innkjøp av appen MyKid, noe som har forenklet kommunikasjonen 
mellom barnehage og heimene. Neste foreldreundersøkelse er i 2023.  

 

 

 

 

2.5 Satsninger 
 

 

 

Barnehagen er forpliktet på å følge Lov om barnehager(barnehageloven) og Rammeplanen som er en 
forskrift til barnehageloven. Formålsparagrafen til barnehageloven sier bl.a. (...) «Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.» (...) Videre står det (...) «Barnehagen skal møte 
barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede 
i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.» (...)  

Lokalt mål: Vi skal ha ansatte i barnehagen som er den beste utgaven av seg selv, og som i dette 
gir barna både støtte og utfordringer slik at de (barna) utforsker og utvikler seg gjennom bl.a. 
glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. 

Måloppnåelse: Barnehagen opplever et godt samarbeid med foresatte, og får også 
tilbakemeldinger fra foresatte om dette. Barnehagen har nå opprettet sitt egen FAU, og noe som 
også styrker samarbeidet.  



Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdyper dette med (...) «Barnehagens 
innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna 
få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, 
læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til 
barns allsidige utvikling.» (...) 

I Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det i pkt 1 «Barnehagens 
verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske 
arbeid.» (...) 

Barnehagen skal følge Forskrift til barnehageloven: 

• Ivareta barnas behov for behov og omsorg 
• Ivareta barnas behov for omsorg 
• Ivareta barnas behov for lek 
• Fremme danning 
• Fremme læring 
• Fremme vennskap og fellesskap 
• Fremme kommunikasjon og språk 

For at barnehagen skal greie å fylle alt dette, må det gjennomføres et planmessig utviklingsarbeid 
(Forbedringsarbeid) i barnehagen. «I min barndom» gjelder ikke lenger! Siste Rammeplan for 
barnehagen ble gjort gjeldende fra august 2017. Vi kan ikke si å ha lyktes helt i arbeidet med å 
implementere denne fullstendig, og dette gjør at vi fortsatt må jobbe på – bit for bit.  

Barnehagen i Osen deltar i et regionalt utviklingsarbeid sammen med de andre barnehagene på 
Fosen i samarbeid med Dronning Mauds minne. I dette arbeidet får barnehagen støtte i 
utviklingsarbeidet/forbedringsarbeidet som gjøres i tråd med Rammeplanen.  

Vi har hatt ansatte som har fullført en toårig studie innen «Barn med særskilte behov», en 
kompetanse vi har særlig stor nytte av.  

I tillegg jobbes det fortsatt med å styrke ledergruppen, da denne har hatt store utskiftinger over noe 
tid. Med en ledergruppe som fungerer optimalt, vil vi få bedre flyt og ledelse av utviklingsarbeidet på 
avdelingene, noe som igjen vil gjøre oss bedre i stand til å fylle Rammeplanens krav. 
Utviklingsarbeidet som gjøres, skal sette spor i arbeidet inn mot barna i barnehagen.  

 

 

 

 

Satsinger 2022-2023: 

• Psykososialt miljø i barnehagen 
• Tett på - regional satsing, i samarbeid med DMMH. Vårt tema – Pedagogens rolle 

Måloppnåelse: Vi har dyktige ansatte i barnehagen som gjør så godt de kan for at Rammeplanen 
skal bli oppfylt. Opplever noe utfordring rundt det å jobbe «smart nok» slik at alle ansatte får 
mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv i arbeidet sammen med barna.  
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055/22 Kommunestyret 16.11.2022 
004/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Tilstandsrapport skole i Osen 2022 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre tar rapporten til etterretning, og slutter seg til de konklusjonene som kommer 
frem av rapporten.  
Osen kommune som skoleeier støtter innstilling til satsingsområder som er satt i rapporten: 
Inkluderende praksiser 
Grunnleggende ferdigheter 
 
Kommunestyret 16.11.2022 
 
Behandling 
Utsettelsesforslag, foreslått av John Einar Høvik, Arbeiderpartiet 
Saken utsettes til møte i januar 2023. 
 
 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Utsettelsesforslag 
For: 15 stemmer (100%) - AP 8, BYS 1, SP 3, V/KRF 3 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 055/22 vedtak 
Saken utsettes til møte i januar 2023. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen. I Osen har vi blitt enige om at vi legger frem tilstandsrapporten etter endt skoleår.  
Tilstandsrapporten for 2022 inneholder alle obligatoriske- og anbefalte indikatorer, og i tillegg er det 
rapportert på andelen spesialundervisning i skolene, resultater nasjonale prøver sammenlignet over 
år, og et avsnitt om økonomi. 
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 Rapporten har som mål å gi et bilde av situasjonen i skolen og fremskaffe et bilde over områder som 
må videreutvikles i skolen vår. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ingen særskilt betydning i et folkehelseperspektiv, ut over betydningen av å sikre at 
elevene har et trygt og godt læringsmiljø. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen særskilt betydning i et klimaperspektiv, ut over betydningen av å sikre at elevene har 
et trygt og godt læringsmiljø. 
  
 
Sammendrag: 
Viser til i sammendrag side 3, og konklusjon side 25 i rapporten. 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Tilstandsrapport for grunnskolen - 2022 
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2021/22

Tilstandsrapport Oppvekst, 
skole
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn og hjemmelsgrunnlag 

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeier og har kvalitetsutvikling som siktemål.  
Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd  

Les om lovkravet: § 13-3e.Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med 
kvalitetsutvikling (https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-3e) 

1.2. Personvern 

Tall som lastes inn kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan 
være taushetsbelagte opplysninger. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse 
opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

1.3.  Innhold i Tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes 
målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn og unge.  

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av 
elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra 
første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

1.4. Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i 
en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3e
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utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der 
dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 
sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 

1.5. Sammendrag 

Tilstandsrapporten for 2022 inneholder alle obligatoriske indikatorer og alle anbefalte indikatorer. 
Ut over dette har vi igjen tatt inn flere lokalt valgte indikatorer; speisalundervisning og et kapittel 
om økonomi. Vi ser at vi har områder som vi lykkes bedre med enn andre områder, og at vi aldri 
blir ferdige med et område. Uten tvil har skolelederne, en stor og krevende oppgave med å drive 
og sikre en god kvalitet for alle i et krevende spenningsfelt mellom mange aktører og interessenter. 

Svingninger i resultatene som vi fremlegger blir større enn de nasjonale svingningene grunnet lavt 
elevtall. Dette er det viktig at vi har med oss i bakhodet når vi gjør en analyse om hvorfor det er 
slik.  

Tilstandsrapporten viser også til våre satsingsområder, og kort om økonomiske konsekvenser rundt 
disse. 

Kort oppsummert er det viktig å trekke frem at vi har mange dyktige medarbeidere i Osenskolen 
som gjør en god jobb, og som viser vilje til å finne de gode løsningene for alle. Vi skal jobbe for at 
elevene får mest mulig ut av sitt potensiale, blir godt rustet for framtida, og blir gode medborgere. 

 

2. Elever og lærere 
2.1. Antall elever og lærerårsverk 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det 
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og 
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole.  

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk 
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å 
dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på 
ungdomstrinnet.  

 

Lokalt mål: Skolen i Osen skal legge til rette for gode læringsmiljø, og det jobbes mye med å se 
hver enkelt elev, samtidig som det har vært jobbet grundig med grunnsyn. Skolens visjon med 
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verdiord har fortsatt stort fokus i skolehverdagen, i sammenheng med fokus på trivsel og anti 
mobbearbeid. Tiltakene er beregnet inn i skolens budsjett.  

 

Osen kommune (EIER) | Antall elever | Egne tall 

Skoleår Antall elever 
2021-22 83 
2020-21 90 
2019-20 97 

Osen kommune (EIER), Grunnskole, Antall elever, Kommunal, Begge kjønn, Alle trinn  

 

 
 

Måloppnåelse: Elevtallet i skolen har gått ned de siste årene, på lik linje med folketallet i 
kommunen. Skolen jobber på tvers av aldersgruppene, noe som gir større mulighet for at alle 
elevene har noen å være sammen med. Skolen kan ikke alene ta ansvar for å opprettholde/øke 
elevtallet, men skolen jobber godt med omdømme, noe som er viktig når noen vurderer å flytte 
hit/komme tilbake til Osen.  

 

2.2. Lærertetthet 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 
undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke 
regnes med. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner 
fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette 
kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. 

Lokalt mål: Lærertettheten i Osen skal være god, og innenfor (og gjerne bedre enn) den nye 
lærernormen. Det skal satses på videreutdanning for å sikre at vi har kvalifiserte lærere i alle fag, 
på alle trinn. Dette vil gi en god, stabil og tidsriktig kompetanse i skolene våre.  

 

 

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrensen 
  

Side 5 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 - Fredag 21. oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 
Måloppnåelse: Vi er godt innenfor lærernormen på barnetrinnet (15 på småtrinn og 20 på 
mellomtrinn), og vi ser at også ungdomstrinn er godt innenfor lærernorm (20) På grunn av 
varierende størrelse på gruppene kan det tidvis være vanskelig å effektivisere gruppestørrelsene 
mer. Skolen er nå fådelt på alle trinn.  

 

2.3. Undervisningspersonale, og andel årstimer gitt av personle med godkjent utdanning 
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Lokale mål: Vi skal ha ansatte med den kompetansen som kreves for å undervise på de 
forskjellige trinnene og i de forskjellige fagene.  

 

Osen kommune (EIER) | Årsverk for undervisningspersonale som går til undervisning 
| Egne tall 

 

 

Osen kommune (EIER) | Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning | 
Egne tall 

 

 
Måloppnåelse: Med et synkende elevtall, har vi også færre årsverk i skolen. Videre ser vi at vi pr 
nå har ansatte med godkjent utdanning inn i undervisningen 
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3. Læringsmiljø 
3.1. Elevundersøkelsen 
 

Lokalt mål: Skolen i Osen skal jobbe kontinuerlig med grunnsyn, og legge til rette for et godt 
læringsmiljø og se hver enkelt elev. Arbeid med trivsel, antimobbing og psykisk helse skal ha et 
stort fokus, for å gi eleven best mulig forutsetning for å få et godt læringsmiljø. Dette gjøres 
innenfor ordinær budsjettramme.  
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Måloppnåelse: Barnetrinn: Vi ser at vi på noen områder hvor vi har en del å hente sammenlignet 
med tidligere år.  Ungdomstrinn: Her ser vi at vi indikatorene har lavere resultater enn året før. 
Det vil være viktig at ansatte snakker sammen om hva de gjør og hva som fungerer, slik at de 
lærer av hverandre.      

 

3.2. Mobbing på skolen  

Elever i skolen har en lovfestet rettighet på et trygt og godt skolemiljø. På grunn av lavt elevtall får 
vi ikke opp tall i elevundersøkelsen når det gjelder mobbing, men vi ser at vi har utslag på mobbing. 
I elevundersøkelsen var det ingen som rapporterte om mobbing denne gangen. Det gjelder både 7. 
og 10.trinn. Skolen ser litt tendenser til mobbing på nett, men det jobbes mye med dette.  

Lokalt mål: Alle barn i Osen skal ha et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing. Skolene skal 
være godt rustet i forhold til §9A og aktivitetsplikten.  
 
Måloppnåelse: Det jobbes kontinuerlig med mobbing, og saker som varsles blir tatt tak i når de 
kommer opp. I tillegg jobbes det kontinuerlig med det å godta hverandre som man er.  
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4. Nasjonale prøver 5. trinn 
 

4.1. Regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål 
for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for 
fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og 
dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

 

Lokalt mål: Elevene skal få hjelp i undervisningen til å hente ut sitt potensiale i matematikk. Det 
betyr i de fleste tilfeller at det vil være noen elever på laveste nivå, men det bør også noen 
elever på høyeste nivå 

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrensen 
  

Side 10 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 - Fredag 21. oktober 2022 

 

 

 
 

Måloppnåelse: Vi har dette året ingen elever på laveste, men heller ingen på høyeste nivå. Det 
betyr at vi har lykkes med å unngå at noen er på laveste nivå, men ikke lykkes med å få noen opp 
til høyeste nivå 

 

4.2. Lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 
LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

 

Lokale mål: I Osen er hovedfokuset «lesing som en grunnleggende ferdighet». Ansvaret for å 
sikre gode leseferdigheter ligger til alle som jobber i skolen og i alle fag.  Fokuset på lesing skal 
hjelpe alle elevene til å presterer opp mot sitt potensiale i alle fag. 
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Måloppnåelse: Resultatet dette skoleåret er ikke som man ønsker, og det må jobbes videre for å 
heve leseferdigheten. Andelen på laveste nivå er veldig stor, sammenlignet med andel på nivå 2.  
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4.3. Engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 
læreplanene. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. 
trinn) er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. 
Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål: Elevene skal få hjelp i undervisningen til å hente ut sitt potensiale i engelsk. Det 
betyr i de fleste tilfeller at det vil være noen elever på laveste nivå, men det bør også noen 
elever på høyeste nivå.  

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrensen 
  

Side 13 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 - Fredag 21. oktober 2022 

 

 

 
 

Måloppnåelse: Vi ser at vi også i engelsk har en høy andel på lavestse nivå, og dette er ikke 
unaturlig mtp resultatene i lesing. Likevel ser vi at vi har en del på nivå 2, og det er bra! 

 

5. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
 

5.1. Regning 
 

Lokalt mål: Elevene skal få hjelp i undervisningen til å hente ut sitt potensiale i matematikk. Det 
betyr i de fleste tilfeller at det vil være noen elever på laveste nivå, men det bør også noen 
elever på høyeste nivå 
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Måloppnåelse: Vi har dette året fått noen på laveste nivå, og også noen på høyeste nivå. Viktig 
at vi analyserer resultatene, for så å gi elevene redskaper til å nå sitt potensiale i faget. 
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5.2. Lesing 

Lokale mål: I Osen er hovedfokuset «lesing som en grunnleggende ferdighet». Ansvaret for å 
sikre gode leseferdigheter ligger til alle som jobber i skolen og i alle fag.  Fokuset på lesing skal 
hjelpe alle elevene til å presterer opp mot sitt potensiale i alle fag. 
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Måloppnåelse: Vi ser at vi også resultatene i lesing har forbedret seg fra de to foregående 
skoleårene, og det er veldig bra. Samtidig er det viktig at vi jobber med de resultatene vi har, slik 
at vi sikrer at alle elevene når sitt potensiale innenfor lesing.  

 

5.3. Engelsk 
 

Lokalt mål: Elevene skal få hjelp i undervisningen til å hente ut sitt potensiale i engelsk. Det 
betyr i de fleste tilfeller at det vil være noen elever på laveste nivå, men det bør også noen 
elever på høyeste nivå 

 

 

 

 
 

Måloppnåelse: Vi ser at vi også resultatene i engelsk er noe dårligere enn forrige skoleår, men 
samtidig bedre enn for to år siden. Resultatene i engelsk har nok noe sammenheng med 
resultater i lesing. Det er viktig at vi jobber med de resultatene våre, slik at vi sikrer at alle 
elevene når sitt potensiale innenfor engelsk. 
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6. Karakterer og gunnskolepoeng 
 

Lokalt mål: Alle elevene skal ha faglige resultater som gjenspeiler elevenes potensiale. Dette skal 
understøttes av et godt læringsmiljø. En sammenligning med skoler rundt oss, viser at vi har 
samme målestokk på vår vurdering som andre skoler.   

 

 

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrensen 
  

Side 18 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 - Fredag 21. oktober 2022 

 

 

 
 

Måloppnåelse: Våre standpunktkarakterer samsvarer bra både i Trøndelag, nasjonalt og 
KOSTRA-gruppe 15. Dette er et tegn på at våre ansatte har en realistisk vurdering av elevene.  

 

 

6.1. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges 
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 
gjennomsnittet med 10.  
 

Lokalt mål: Alle elevene skal ha faglige resultater som gjenspeiler elevenes potensiale. Dette skal 
understøttes av et godt læringsmiljø. 
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Måloppnåelse: Skolen har hatt ujevne resultater når det gjelder grunnskolepoeng. Selv om 
resultatet i år er lavere enn forrige år, er det viktig at resultatet viser kompetansen eleven 
innehar. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å mester videre skolegang. Samtidig er det viktig at 
vi sørger for at alle elevene får utnyttet sitt faglige potensiale.    
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7. Skolebidrag  
Skolebidrag indikerer hvor mye skolen har bidratt til elevenes læring i de grunnleggende 
ferdigheter/fag som testes på nasjonale prøver (og eksamen/grunnskolepoeng for 10.trinn) 
sammenlignet med bidraget til elever med tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. En negativ verdi 
på skolebidraget betyr ikke at elevene ikke har noen progresjon, eller at skolen ikke har bidratt 
positivt til elevenes læring. En negativ verdi indikerer kun at elevene på skolen har hatt lavere 
progresjon enn andre elever i landet med tilsvarende forutsetninger. For å kunne måle skolens 
bidrag, må den delen av læringsresultatet som skyldes de forutsetningene elevene har med seg 
skilles ut. Skolebidraget kontrolleres for tidligere elevprestasjoner. I tillegg kontrolleres det for 
foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes 
innvandringsbakgrunn). Skolebidraget er en indikasjon, ikke en absolutt sannhet.  

Dersom en skole har et faktisk resultat som er i tråd med forventet resultat vil skolebidraget være 
lik gjennomsnittet for alle skoler i landet – som er null. 

Indikatorer med negativt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger under 
landsgjennomsnittet. 

Indikatorer med positivt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger over 
landsgjennomsnittet. 

Hos oss er det kun mellomtrinnet som har så mange elever (over år) at vi får opp og ferske tall, og 
tall over flere år. (småtrinn og ungdomstrinn har ikke tall etter 2017-2018) 

 

Lokalt mål: Skolebidraget hos oss bør ligge på landsgjennomsnittet, eller gjerne over. Dette for å 
kompensere for elevenes forskjeller i familiebakgrunn. 
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7.1. Skolebidrag 5.-7. trinn 

 

 

 
 

 

Måloppnåelse: Innenfor det området vi får ut resultater som er ferske, ser vi at vi er i tråd med 
målsetting, både mtp usikkerhetsgrensene og det som er satt som skolebidrag.  
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8. Gjennomføring 
Indikatorene for overgang til videregående opplæring gir informasjon om direkte overgang mellom 
grunnskolen til videregående opplæring. 
Informasjon om overganger i videregående opplæring kan ikke si noe direkte om hvor stor den 
delen blir som kommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. 
 

Lokalt mål: God sammenheng og gode overganger mellom barnehage og skole, mellom de ulike 
trinnene i grunnskolen, og mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Alle elevene inn 
på vgo når de er ferdig med grunnskolen.  

 

 

Osen kommune (EIER) | Overganger fra grunnskole til VGO | Egne tall 

År Andel overganger 
2021 100,0 
2020 100,0 
2019 100,0 
2018 100,0 
2017 100,0 

Osen kommune (EIER), Grunnskole, Overganger, Begge kjønn 

 

 
 

Måloppnåelse: Samtlige elever i 2020 gikk rett fra grunnskolen over i vgo. Rådgiver og 
kontaktlærer ved skolen, samt foreldre, spiller en viktig rolle i overgangen til videregående skole. 
Riktig linjevalg er nok viktigere enn skolested for å sikre god gjennomføring.  

 

9. Annet 
9.1. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av hvilket opplæringstilbud som 
skal gis, skal det spesielt legges vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbudet skal ha et 
slikt innhold at det samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringa i forhold til 
andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. Elever som får 
spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som andre elever. jfr Oppl.l. 
§5-1. Kommunen har ansvaret for at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til 
spesialundervisning, men selv om en elev har rett til spesialundervisning, er det opp til eleven 
og/eller foreldrene å velge om eleven faktisk skal motta spesialundervisning. Forskning har mye 
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fokus på at det skal gis spesialundervisning som virker for elevene. Det er viktig at de lærerne som 
gir spesialundervisning har god kompetanse på spesialpedagogikk, og samtidig setter seg godt inn i 
det spesialpedagogiske behovet til eleven(e) har.  

 

 

 

 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) 
Elever alle trinn 2019 2020 2021 

Osen kommune 9,3 13,3 10,8 
Kostragruppe 6 10,0   
Kostragruppe 15  10,1 10,0 
Trøndelag 7,9 7,9 7,9 

 

 

 

 

 

 

9.2. Økonomi 

Vi ser at vi har forholdsvis høy voksentetthet i skolen, noe som kan forklares med lavt elevtall, og 
samtidig elever på alle trinn. Dette gjør at skolen vi driver blir mer kostbar enn en stor skole. Netto 
Driftsutgift for 2021 økte ganske mye sammenlignet med 2019 og 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct 23,1 23,4 20,7 20,7 

Lokalt mål: Skolen skal møte elevene der de er, og være i stand til å gi alle elevene en 
mestringsfølelse hver dag ut fra det nivået de befinner seg på. Osen komune har som mål å 
redusere antallet vedtak om spesialundervisning. Målet er å utvikle systemer og forståelser 
som sikrer at alle barn i Osen får tilpassa opplæring basert på grundige faglige vurdering 
uavhengig av om de har enkeltvedtak. Vi skal likevel sikre at alle elevene får det de har krav på i 
opplæringssituasjonen. 

Måloppnåelse: Lavt elevtall gjør at enkeltelever påvirker resultatene i stor grad. Samtidig ser vi 
at andelen av spesialundervisning har gått litt ned, samtidig som også elevtallet har gått ned.  Vi 
må jobbe mer med tidlig innsats og tilrettelagt undervisning, slik at vi kommer ned på et lavere 
nivå med spesialundervisning. Oppstart av arbeidet med Inkluderende praksiser har blant annet 
fokus på dette. Samtidig har elever en lovpålagt rettighet til spesialundervisning dersom de ikke 
kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

Lokalt mål: Vi skal gi våre elever et like godt tilbud som elever ved andre skoler i landet, både 
med tanke på fagtilbud og faglig tyngde blant våre ansatte. Vi ønsker at det skal bo elever i hele 
kommunen, selv om det fører til skoleskyssutgifter. 
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Netto driftsutg. grunnskolesektoren pr. elev 186 392 197 220 195 553 221 893 
Lærertetthet 1.-4.trinn    9,0 8,1 7,9 7,5 
Lærertetthet 5.-7.trinn 7,8 8,1 9,4 12,7 
Lærertetthet 8.-10.trinn 14,5 10,5  14,2 13,3 
Andel elever i SFO     50,0 54,8  50,0 51,9 
Andel elever som får skoleskyss, pct 61,8 63,9  71,1 79,5 

 

 

 

 

 

 

10. System for oppfølging 
Osen kommune har et forsvarlig system for å vurdere om krav i Opplæringsloven (oppll.) og 
forskriftene til loven er oppfylt, jfr. § 13-3e i Opplæringsloven. 

Osen kommune som skoleeier har ansvar for at det blir gjennomført vurderinger ved skolene, som 
vurderer i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringa gjør at man 
når de mål som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og innarbeiding av ny læreplan. 
Jfr Forskrift til Oppll §2-1. Skoleeier følger opp at den skolebaserte vurderinga følges opp, og at 
evaluering og evt revidering av målsetting blir foretatt jevnlig innenfor de tiltak som er satt i verk. 
Skolenes deltakelse i ekstern skolevurdering er en del av den skolebaserte vurderinga som 
gjennomføres. 

Systemet sikrer innsikt og dialog mellom skolene og skoleeier både på administrativt og politisk 
nivå. 

11. Konklusjon 
Skoleeier Osen kommune vil bruke tilstandsrapporten først og fremst til å skape utvikling og 
forbedring innenfor prioriterte områder som vi mener er viktig for elevene. 

Skolene viderefører satsingsområdene fra forrige Tilstandsrapport, men med noe endret inngang i 
arbeidet. Dette er i tråd med de regionale satsingene, og henger godt sammen med det arbeidet 
som allerede er i gangsatt.   

Måloppnåelse: Med forholdsvis høy voksentetthet ved skolene, er det vanskelig å drive 
ressurseffektive skoler. En liten kommune vil alltid bli kostbar sammenlignet med de større 
kommunene. Netto driftsutgift pr elev har hatt en større økning i 2021 enn mellom tidligere år. 
Vi ser samtidig at prosentandelen av det totale kommunebudsjettet er det samme som 2020. 
Andel elever som er avhengig av skoleskyss øker noe, men dette kan komme av at elevtallet går 
ned. 



Kan inneholde data under publiseringsgrensen 
  

Side 25 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 - Fredag 21. oktober 2022 

Inkluderende praksiser: Inkluderende praksiser er en regional satsing som skolene kan velge å 
jobbe med, sammen med SePU ved høgskolen i Innlandet. Dette omhandler bl.a. retten til sosial 
tilhørighet i en gruppe på skolen. Strand barne- og ungdomsskole ønsker å jobbe mer med dette, 
og vi opplever at dette faller godt sammen med både anti-mobbe-arbeid, relasjonsarbeid og det 
mangfoldarbeidet som er satt i gang.  

Grunnleggende ferdigheter:  Vi har tidligere hatt fokus på lesing og regning, men finner det nå 
betimelig å utvide dette til å gjelde alle de fem grunnleggende ferdighetene; kunne lese, kunne 
skrive, kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. I undervisningen må de 
grunnleggende ferdighetene ses både i sammenheng med hverandre og på tvers av fag. De 
grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag. Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet 
med grunnleggende ferdigheter.   
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Vår ref. 22/176 - 51 
Saksbehandler Endre Mølsleth 

 

Osen kommune 

Dato 05.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
005/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 Kommunestyret   
 
 
Svar på anmodning om mottak av flykninger 2023 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyret vedtar at Osen kommune skal ta i mot og bosette 8 flykninger i 2023 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune mottok i november 2022 anmodning om mottak av flykninger i 2023 på å bosette 
inntil 10 flykninger.  Begrunnelsen i anmodningen er at det forventes at det skal bosettes 35 000 
flykninger i 2023 i Norge, da hoveddelen fra Ukraina.    
Det å bosette flykninger i Osen er krevende med tanke på tilgang til egnede boliger.  Kravet til en 
bolig vil være at den er i gangavstand til butikk, servicepunkt, da en ikke kan regne med at alle 
flykninger har tilgang på egen bil.  Osen kommune har i dag ikke noen ledige kommunale boliger, så 
en må basere bosetning på tilgang til private boliger.  Erfaringen fra 2022 er at det å skaffe møblerte 
egnede boliger er krevende, da utleiemarkedet i Osen er lite.  Dette kan være begrensede for mottak 
av flykninger.  Osen kommune har heller ikke etablert noe tjenesteapparat ut over ordinære 
tjenester for mottak og oppfølging av ankommende flykninger.  Erfaringer fra 2022 er at dette krever 
en god del ressurser, både i forberedelse før mottak, samt den daglige oppfølging.  
Ut ifra erfaringer fra 2023 med det å skaffe private egnede boliger, samt ressurstilgang på 
oppfølgning vil Osen kunne motta og bosette 8 flykninger i 2023.  Dette er samme antallet som er 
mottatt i 2022 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Bosetting av flykninger vil ha en stor folkehelseperspektiv.  Først og fremst knyttet til de flykningene 
som kommer, men også for befolkningen i Osen.  Da med tanke på det å kunne integrere de ny 
innbyggeren i samfunnet, samt skaffe en fornuftig aktivitet i form av jobb og utdanning.  
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Roar Leirset 
rådmann 
 
Andre dokumenter i saken 
Anmodning om bosetting 2023 - Osen kommune 
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Vår ref. 23/13 - 6 
Saksbehandler Roar Leirset 

 

Osen kommune 

Dato 13.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
006/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Strategidokument 2023 - 2025 og rapporter 2022 - Osen bygdatun 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Osen kommunestyre tar rapport 2022, Osen bygdatun til orientering 
2. Osen kommunestyre vedtar strategidokument - plan for museal virksomhet i Osen kommune 

2023 - 2025 som fremlagt 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune og museet midt IKS legger frem for kommunestyret; Tilstandsrapport, sikringsplan og 
strategidokument for Osen bygdatun. I tillegg legger hovedstyre/aktivitetsstyret ved bygdatunet 
frem sin årlige rapport (årsmelding) for siste års aktiviteter ved bygdatunet, samt innspill i forhold til 
kommende prioriteringer. 
  
Vurdering: 
Det legges ned en betydelig og viktig aktivitet ved Osen bygdatun, og hovedstyre/aktivitetsstyre 
skaper stor aktivitet og utvikling, sammen med mange frivillige. 
Skal kommunen klare å bevare og opprettholde de verdier som ligger i museet, er man helt avhengig 
av den aktiviteten det her legges til rette for. I tillegg ser man ut fra rapportene at det vil måtte 
legges inn økonomiske midler fremover for å klare å nå disse målene. Ut fra dette vil man måtte 
være åpne for at enkelte prioriterte prosjekt må tas inn i investeringsbudsjettet innenfor 
planperioden. Det vil være formålstjenlig at hovedstyret ved bygdatunet prosjekterer kostnader ved 
enkelte prioriterte tiltak, for at kommunestyret skal kunne bevilge slike midler, inn mot 
budsjettarbeidet. Eventuelt at de viktigste tiltakene spilles inn som enketlprosjekter. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har stor påvirkning på folkehelsearbeidet i kommunen, både som sosial arena i forbindelse 
med dugnad og arrangement, og med tanke på å læring for den oppvoksende generasjon 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken i seg selv har ingen større klimaperspektiv ved seg 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Vedlegg 
Rapport 2022 for Osen Bygdatun 
Strategidokument Osen 2023-2025 
Sikringsplan 2022 
Tilstandsrapport Museet Midt 
Tilstandsvurdering_Brattgjer gamle skole 
Tilstandsvurdering_brygge_1865 
Tilstandsvurdering_brygge_1880 
Tilstandsvurdering_driftsbygning 
Tilstandsvurdering_jordkjeller 
Tilstandsvurdering_masstu 
Tilstandsvurdering_nynaustet vest 
Tilstandsvurdering_nynaustet øst 
Tilstandsvurdering_stabbur 
Tilstandsvurdering_våningshus 
 
 
  



Hovedstyre/aktivitetsstyre                                                                                                                                       
for Osen bygdatun 

Osen kommunestyre                                                                                                                                                          
740 STEINSDALEN 

 

RAPPORT 2022, OSEN BYGDATUN 

Hovedstyre/aktivitetsstyre for Osen bygdatun har følgende medlemmer for 2019-2023, valgt 
27.11.2019: 

Hovedstyre: Svein Stjern, leder                                                                                                                                   
Olav Bulling, Britt Aune Olsen 

Aktivitetsstyre: Eli Holand Nordmeland, Per Rødøy, Fritjof Aune 

Det har i hovedsak vært gjennomført fellesmøter mellom hovedstyre og aktivitetsstyre. 
Det ble holdt 8 møter i 2022 samt dugnadsdager på torsdager før og etter sommer. 
 
Aktivitet. 

Treff for menn i regi av Hovedstyret i Osen Bygdatun. Har arrangert 8 Treff med foredragsholdere, 
musikk og matservering. 
Det er startet kurs i Primus gjenstandsregistrering hvor det er 5 stykker faste deltakere. 
Kursholdere er Museet Midt. 
6/7 klasse har også i år vært på potetsetting,potetopptak med aktivitetsdag. 
Det har vært 1 busslast med turistbesøk og andre turister har vært innom. 
Lag og foreninger i Osen har arrangert Tundager hver torsdag i sommerhalvåret. 
Det har vært arrangert bryllup, konfirmasjon og gudstjeneste. 
Vi hadde besøk av Fosen Folkehøyskole hvor skolen var en hel uke med aktiviteter på Vingsand. 
I august ble det arrangert konsert med Murvolds på arenaen. 
Mye dugnadsarbeid har det vært også i år med vedlikehold.  
 
Det har vært holdt folkemøte i historiske vandrestier. Osen kommune/Osen Bygdatun i samarbeid 
med Osen Heimbygdslag. Forslag på historiske plasser ble notert opp. Prosjektet skal brukes til å 
få en oversikt over kulturminner i kommunen både fra eldre og nyere tid samt få forslag til 
historiske vandrestier i Osen. Prosjektet skal brukes i utarbeidelse av kulturminneplanen.  
 
 

Gjennomførte arbeidsoppgaver og gjennomgang av tilstandsrapport. 
 
Fjøsprosjekt; Bygging av fjøs/læringsarena i driftsbygningen er under arbeid. Tilskudd  
kr 210 000 er mottatt + Kr 25 000, mottas ved ferdigstilling. Gulv er ferdig. Utbygging fortsetter i 
2023. Stor innsats med dugnadsinnsats. 

 
Det er startet med utstillingsprosjekt i naustrekka med fiske og fiskeredskap som tema. Det er i 
samarbeid og veiledning med Museet Midt. Både styret og Primusgruppa er engasjert. 
 

 
Museet Midt har hatt gjennomgang og utarbeidet en tilstandsrapport for bygningene på Osen 
Bygdatun. Tilstandsrapport med sammenfatninger er vedlagt. Som strakstiltak ble anbefalt: 
1.Driftsbygning; få på plass midlertidig støtte oppunder dragere i kjeller langs etter huset midtre. 
Vurder å flytte tunge gjenstander i øvrige etasjer til andre bygninger. 2. Våningshuset: Midlertidig 
løsning ved inngangsparti er å få ledet vannet bort kledning og vindu ved å legge eks. blikk på 
vinduets vannbord. 
 



Første punkt er foretatt med bygging av støtte og dragere i fjøset ifb. med fjøsprosjektet. Ved 
andre punkt er noe arbeid ved inngangsparti foretatt, men det er en del igjen før anbefalingene fra 
strakstiltak er ferdig. Det som er ferdig er rydding av skog rundt huset, ryddet tak for trær og 
busker, skiftet råteskadet kledning på dørsiden. 
Ved tilstandsrapportens investeringstiltak er disse gjennomført. (nytt tak på driftsbygning og 
gjennomrettet bærende konstruksjon og lagt gulv i fjøs/kjeller.) 

 

Ved konklusjon fra tilstandsrapporten er det mye å ta tak i for å opprettholde vedlikehold på Osen 
Bygdatun. Samarbeidet med Museet Midt bidrar til en betydelig oppgradering og hjelp i 
strategiplanlegging for å lage et publikumsvennlig museum for Osen kommune. Mye av arbeidet 
gjøres av hovedstyret, aktivitetstyret og Osen Heimbygdslag. Alt dette er frivillighetsarbeid. Så en 
stor takk til alle som bidrar med engasjement og arbeidsinnsats i frivilligheten for Osen Bygdatun. 

 

05.01.2023 

Eli Lothe 



 

 

 

  

Osen kommune og Museet Midt IKS 

 

Januar 2023 

Strategidokument 
Plan for museal virksomhet i Osen 

kommune 2023 - 2025 

Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen, Museet Midt 

Sissel Blix Aaknes og Eli Lothe, Osen kommune 
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1. Bakgrunn 
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b. 2024 

c. 2025 

5. Vedlegg 

 

1. Bakgrunn 

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Kommunen har fortsatt 

eier- og forvaltningsansvar for sine kulturminner, museumsanlegg, med mer. Museet 

Midt IKS skal bistå kommunen i en rådgivende funksjon innen museal virksomhet.  

Det er per i dag to distriktskonservatorer som ivaretar denne oppgaven i 9 kommuner 

(Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik). De 

ni kommunene er organisatorisk lagt sammen under Distriktsseksjonen hos Museet 

Midt. 

 

2. Kontaktpersoner/roller 

2.1 I Osen kommune er sektorleder for oppvekst og kultur første kontakt overfor 

museet, og utarbeider Strategidokumentet i samarbeid med 

distriktskonservatorene. 

2.2 Videre forankring i kommunen går via formannskapet til kommunestyret med 

sektorleder som saksbehandler. Sektorleder er også bindeleddet mellom 

distriktskonservatorene og museumsstyret. Distriktskonservatorene informerer 

direktør og styret i Museet Midt IKS, og implementerer strategidokumentet i egen 

virksomhetsplan. 

2.3 Strategidokumentet skal gi alle parter mulighet til å bli enige om prioriterte mål, 

 og utvikle en 3-årsplan for arbeidet. Dokumentet vil bidra til å gjøre arbeidet mer 

 forutsigbart og målbart. 
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3. Prioriterte mål 

Ikke prioritert rekkefølge. 

OSEN BYGDETUN 

➢ Bygningsvern 

▪ Rådgiving bygningsvern ved behov 

 

➢ Gjenstandsregistrering og –bevaring 

▪ Oppfølging og bistand 

 

➢ Formidling 

▪ Rådgiving og bistand 

▪ Fornying og utvikling 

 

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

▪ Samarbeid med skolen og barnehage 

▪ Samarbeid med frivillige lag og foreninger 

 

KULTURMILJØPLAN 

▪ Bistand i arbeidsgruppe 

▪ Oppfølging av tiltak 

 

 

4. Fremdriftsplan 

I fremdriftsplanen defineres hovedaktiviteter, dvs. prioriterte mål/oppgaver for hvert 

år. Planen skal gi en kort oversikt. Meningen er å skape forutsigbarhet, og gi et 

dokument som kan brukes for å se om målene er oppnådd. Planen skal ikke sperre for 

akutte behov, eller endringer i prioriteringer. 

Det legges opp til at sektorleder for oppvekst og kultur og distriktskonservatorene har 

en felles gjennomgang av planen en gang i året, med evaluering av arbeidet som ble gjort 

og revidering av planen.  
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5. Vedlegg            

Avtalen mellom Museet Midt og kommunene definerer følgende kjerneoppgaver for 

distriktskonservatorene: 

- Faglig rådgiving ved restaurering i samsvar med museale kravspesifikasjoner for bygninger, 
anlegg og samlinger som ikke omfattes av fredningsbestemmelser. 

- Rådgiving ved vedlikehold av bygninger og anlegg, herunder tekniske installasjoner. 
- Rådgiving til registrering, bevaring og konservering av gjenstander (samlinger) og 

interiører. 
- Rådgiving til utstillingsproduksjon og utvikling ved anlegget. 
- Bidra til økt formidling og utarbeidelse av formidlingsmateriell ved de enkelte 

museumsanlegg. 
- Medvirke til publikumsrettet drift av bygninger og anlegg. 
- Bidra til markedsføring av kommunens publikumsrettede museumstilbud gjennom tilgang 

til markedsføring på MM IKS sine hjemmesider på internett. 
- Rådgiving og bistand ved prosjektsøknader. 
- Yte faglig bistand gjennom tilbud om kurs i regi av MM IKS. 
- Avtalen omfatter tilknytning til museumsregistreringssystemet PRIMUS via MM IKS sitt 

abonnement på denne ordningen. 
- MM IKS forplikter seg til å gjennomføre minimum to møter/befaringer i hver kommune i 

løpet av året. 
- Rådgiving i forbindelse med attraksjonsutvikling. 

2
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OSEN BYGDATUN 

Sikringsplan 2022 

SIKRINGSPLAN  
Plan over sikring av anlegg og samlinger ved Osen 

bygdetun inkl. tiltaksplan. Innsatsen er rettet mot tre 

risikoområder: brann, tyveri og klima. Økt sikkerhet for 

anlegg og samlinger oppnås gjennom målrettet 

forebyggende arbeid over tid. Sikringsplanen skal bidra 

til at dette arbeidet kan skje strukturert og rutinemessig.  

  
 
DISTRIKTSSEKSJONEN, Museet Midt IKS 

 



 

STATUS FOR SAMLINGER OG ANLEGG VED OSEN BYGDATUN 

Bemanning 

Antall ansatte:    1 
Stedlig ansvarlig:   Osen kommune 
Ansvarlig for samlingen:  Osen kommune  
Utøvende:    Eli Lothe/Hovedstyret 
Rådgivere:    Distriktsseksjonen, Museet Midt 
 

Samlingen 

Samlingen i sin helhet eies av Osen kommune. 

 

Gjenstander 

Anslagsvis ca. 3.050 gjenstander i samlingen  

Der av: Tekstiler                                         Totalt 150 stk.   

Kunst                                              Totalt 10 stk. 

Foto    Totalt 30 stk 

 Naturhistoriske gjenstander Totalt 2 stk. 

 

I tillegg inngår det ca. 40 hyllemeter arkivalier. 

 

Status i arbeidet med samlingen 

 
Antall gjenstander    Totalt ca. 3.050 stk.  

Protokollførte     1050 stk. 

Digitalt registrerte    5 stk. 

  
  



 

Oppbevaring av samling 

 
Våningshus – utstilling og publikumslokale. Kulturhistorisk bygg.  
1. etj. – uoppvarmet, miljøutstilling  
2. etj. – uoppvarmet, miljøutstilling 
 
Stabbur – lager. Kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, lager 
 
Masstu – utstilling og publikumslokale. Kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, temautstilling 
 
Driftsbygning – lager og publikumslokale. Kulturhistorisk bygg. 
1. etj. – uoppvarmet, lager 
Kjeller – uoppvarmet, miljøutstilling under utarbeidelse 
 
Brattgjer gamle skole – lager og publikumslokale. Kulturhistorisk bygg. 
1. etj. – uoppvarmet, miljøutstilling 
Kjeller – uoppvarmet, lager og servicebygg 
 
Jordkjeller - annet. Kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet lokale. Ingen lagring av samling. 
 
Nynaust mot vest - publikumslokale. Ikke kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, miljøutstilling 
 
Brygge 1880 - publikumslokale. Kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, miljøutstilling 
 
Brygge 1865 - lager. Kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, lager 
 
Nynaust mot øst - publikumslokale. Ikke kulturhistorisk bygg. 
Uoppvarmet, miljøutstilling 
 
Administrasjonsbygg - publikumslokale. Ikke kulturhistorisk bygg. 
1.etj. – oppvarmet, publikumslokale 
Kjeller – uoppvarmet, lager/utstilling 
 
 
 

Standard på lokaler for mottak og preparering 

Ved Osen Bygdatun er det ikke avsatt eget areal for mottak og preparering av innkomne objekter i 
samlingen.  
 
Gode rutiner ved innkomst av gjenstander er viktig med tanke på fare for skadeinsekter, skadedyr og 
muggsopper (se punkter under Klima). 
 
 
 



 

BRANNVERN, BRANNFOREBYGGING OG BRANNSIKRING 

Brannforebygging 

Har synlig branninstruks i Administrasjonsbygg og skolebygg. 

Mangler følgende brannforebygging: 

- Brannvernorganisering  

o Brannperm, branninstruks, opplæring mm 

- Skilting med branninstruks, brannslukkingsapparater, nødutgang, 

situasjonsplaner og røykeforbud 

- Rutiner for åpne nødutganger ved bruk 

- Rutiner for lagring av brannfarlig materiale 

- Kontroll av EL-installasjoner 

 

Brannvarsling og brannslukking 

Har brannslukningsapparat i alle hus bortsett fra kjeller i administrasjonsbygg, jordkjeller og brygge 

1865. 

Mangler følgende brannvarsling og brannslukking: 

- Brannvarslere i alle bygg 

- Utendørs alarmklokke kan vurderes 

- Lokalt brannvesen bør ha egne nøkler til bygdetunet (fordel med 

universalnøkkel) 

 

TYVERI 

Mangler følgende tyverisikring:  

- Regelmessig kontroll av samling 

- Rutiner før og etter sesong 

- System for oppbevaring av nøkler (fordel med universalnøkkel) 

 

KLIMA 

Lys 
Kontroll på lys er viktig for bevaring av samling. Det er ikke kontroll på bruk av lys og lysskjerming i 

noen bygg. 

 

 



 

Temperatur og relativ luftfuktighet 

Generelt sett vil temperaturendringer over 2°C pr døgn virke negativt på lagringsforhold. Den relative 

luftfuktigheten bør ligge mellom 40-55%, og svingninger pr. døgn bør ikke oversige mer enn 

5%. Dette er særlig viktig på særskilt sårbare gjenstander som tekstiler, arkivalier og 

foto. Det pågår derfor registrering av temperatur og relativ luftfuktighet i arkivrommet i kjelleren på 

skolebygget. Foreløpige tall viser høy fuktighet. Registrering vil pågå frem til høsten. 

 

Vanninntrenging 
Det er registrert muggsopp tak og etasjeskiller i stabburet. I ny naustet mot vest er det også registrert 
fukt og saltutslag i golv og murvegg mot nordøst. 
 

Skadedyr og skadeinsekter 

Det er registrert spor etter stripete borebiller i 6 av bygningene: våningshus, stabbur, masstu, 
driftsbygning, skolebygg og brygge 1880. Det er ikke alltid enkelt å vurdere om angrepet av borebiller 
er aktivt eller om det er spor etter tidligere aktivitet, i tillegg er tømmerkonstruksjonen i enkelte rom 
kledd med panel. Det er derfor ikke like enkelt å kartlegge eventuelle angrep.  
Aktive angrep av stripete borebiller er påvist i: 

1. Stabbur: mønestokken 
2. Driftsbygning: Vegger, vanskelige å se om angrepet er aktivt pga lysforhold, må følges opp 
3. Brygge 1880: vindusvegg, spesielt under vinduet 
4. Våningshuset: 1 gjenstand (skapdør)  
5. Brattgjer gamle skole: 1 gjenstand (kart) 

 
Det er ikke registrert møll. Det vil bli gjennomført kontroll av møll i våningshuset i løpet av året. 

 

TILTAKPLAN 

Forslag til tiltaksplan er utarbeidet på grunnlag av registreringer og gjennomførte risikoanalyser av 
Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS. 

 



Tiltaksplan: Sikring av anlegg og samlinger ved Osen Bygdatun – brann, tyveri og klima 

Utarbeidet av: 

Distriktsseksjonen  

Dato:  

31.03.22 

Revidert: 

 

Ansvarlig: 

Eli Lothe 

 

Spesifikasjon 

Nr. Bygning Kort beskrivelse av tiltak Kostnad Tiltaksansvarlig Frist Anmerkning 

1 Alle Brannvern. Etablering av brannperm.      

2 Alle Brannvern. Etablering av rutiner omkring brannvern, 

opplæring og orden.  

    

3 Administrasjonsbygg, 

masstu, skolebygg 

Brannvern. Skilt av branninstruks, brannsluknings-

apparater, nødutganger og situasjonsplaner og 

røykeforbud. 

    

4 Alle Brannvern. Rutiner for å åpne nødutganger ved bruk av 

anlegget. 

    

5 Masstua, skolebygg og 

administrasjonsbygg 

Brannvern. Rutiner for lagring av brannfarlig materiale.     

6 Alle publikumsbygg Brannvern. Kontroll av el-installasjoner.     

7 Alle bygg Brannvern. Montering av brannvarslere og eventuell 

utendørs alarmklokke på anlegget. 

    

8 Alle bygg Brannvern. Lokalt brannvesen sikres tilgang gjennom egen 

nøkkel. Gjerne universalnøkkel. 

    



 

 

9 Alle Tyveri. Etablere rutine for regelmessig kontroll av samling.     

10 Alle Tyveri. Etablere rutiner for oppbevaring av nøkler. Gjerne 

universalnøkkel. 

    

11 Alle Klima. Etablering av lysskjerming.      

12 Skolebygg, kjeller Klima. Fullføre kontroll av temperatur og relativ 

luftfuktighet i arkivrommet. 

 Distriktsseksjonen  Pågår 

13 Våningshuset Klima. Gjennomføre kontroll av møll.  Distriktsseksjonen   

14 Stabburet Klima. Tiltak for å forhindre videre utvikling av soppangrep.     

15 Nynaustet vest Klima. Rutine for kontroll av fukt og saltutslag på golv og 

vegg. 

    

16 Stabburet, 

driftsbygning og 

naustet 1880 

Klima. Tiltak for å kartlegge hvorvidt angrep av stripete 

borebiller er aktivt eller ikke. Vurder eventuelle 

byggtekniske tiltak. 

    

17 Våningshus og 

skolebygg 

Klima. Tiltak for sikring av gjenstander mot angrep av 

stripete borebiller (behandling av gjenstander med spor av 

borebiller). 

    

18 Alle Klima. Etablering av rutiner ved innkomst av gjenstander 

(med tanke på fare for skadeinsekter og muggsopper). 

    



Museet Midt IKS 
Distriktsseksjonen 

Tilstandsrapport, sammenfatninger og prioriteringer 

- Osen Bygdamuseum   - 
 

Tilstede:  Museet Midt IKS ved Namdalsmuseets håndverker Odd Meldal og Distriktsseksjonen ved Stine 
Bjørntvedt og Therese Danielsen  

Dato:  04.06 2020 

Mål:   Dokumentere alle bygninger i Museet Midt IKS innenfor samme mal. 

Kartlegge bygningenes tilstand og behov. 

  

Befaringen avdekket en del utfordringer vedrørende bygningenes tilstand. Enkelte av disse 

tiltakene kan karakteriseres som strakstiltak. Særlig gjelder dette bæringen i driftsbygningen 

og råteskadene på våningshuset: 

• Driftsbygning: Få på plass midlertidig støtte oppunder dragere i kjeller langs etter 

huset midtre. Vurder å flytte tunge gjenstander i øvrige etasjer til andre bygninger.  

• Våningshuset: Midlertidig løsning ved inngangsparti er å få ledet vannet bort 

kledning og vindu ved å legge eks. blikk på vinduets vannbord. 

Generelt anbefaler vi at man etterstreber å opprettholde bygningsmassen på et løpende 

vedlikeholdsnivå. Vi skal samtidig være realistiske og erkjenne at alle tiltak ikke er mulig å 

gjennomføre så snarlig som man gjerne kunne ønske seg. Det innebærer at man bør 

prioritere internt mellom bygninger og tiltak på samme bygning. Vi har derfor også valgt å 

benytte kategorien «verdivurdering», hvor museet ut fra en faglig tilnærming gjør en 

vurdering av bygget med bruk av kriterier som blant annet historikk, autentisitet og 

representativitet.  

Vi har vurdert masstua og bryggen fra 1865 til henholdsvis høy og høy/middels verdi. 

Masstua er en unik bygning med lav representativitet i regionen, og bryggen fra 1865 er også 

unik og har en viktig historie. Begge disse byggene har også stort potensiale i aktiv formidling 

gjennom miljøutstillinger og formidlingsopplegg. Jordkjellerens verdivurderes som middels, 

mens våningshuset vurderes som middels/lav. Stabburet vurderes derimot til lav/middels 

verdi, mens driftsbygningen og bryggen fra 1880 vurderes til lav verdi. Brattgjer gamle skole 

vurderes som ingen/lav verdi grunnet betydelig endring av bygningen gjennom tidligere 

restaureringer og løsninger valgt ved tilflytting. De to nyere naustene har vi vurdert til ingen 

verdi, utover det rent bruksmessige. Administrasjon bygningen ble ikke vurdert, da dette er 

et helt nytt bygg.  

Vi oppfordrer dere til å ha økt bevissthet på blant annet material-, type 

overflatebehandlinger og fargevalg. Særlig anbefaler vi økt bevissthet omkring tiltak på 

bygninger med høy til middels verdi. Det innebærer for eksempel at man tilstreber et mer 

opprinnelig uttrykk ved material- og fargevalg på vinduer, dør, kledning og tak på de aktuelle 

bygg. Opprinnelige profileringer på kledning og vinduer bør også etterstrebes. Rådgivning og 

veiledning omkring dette vil vi være behjelpelig med underveis i alle prosesser.  



 
 

Det bør være et mål for Osen Bygdatun at bygningsmassen er på et løpende 

vedlikeholdsnivå. For å opprettholde dette kreves det at arbeidet med bygningsvernet er 

forutsigbart og kontinuerlig. Vi anbefaler derfor at vedlikeholdsbehovet settes i system, slik 

at man i større grad kan forutse de kommende behov. Det innebærer både vedtak av planer 

som følges opp, samt årlige avsettinger i form av økonomiske midler og personalressurser. 

Det er en styrke at Osen Bygdatun har en fast ansatt og flere frivillige. 

 

Forslag til arbeidsplan basert på prioriteringer: 

Tiltakene er satt i prioritert rekkefølge, basert på bygningsevalueringen som er gjennomført. 

Vi har delt opp tiltakene i det som kan gjøres med bruk av egne ressurser, og det som er 

investeringstiltak. Det vil si tiltak som krever for eksempel innkjøp av materialer, innleiing av 

håndverkere med mer. 

 

Tiltak som kan gjennomføres med egne ressurser, evt. dugnad: 

• Masstu: Skift råteskadet vindskier 

• Masstu: Rydd taket for trær og busker 

• Masstu: Skift råteskadet kledning  

• Brygge 1865: Skift råteskadet kledning ved platt. Undersøk mulig råte i syll. 

• Brygge 1865: Overflatebehandle kledningen og døren 

• Jordkjeller: Fjern trær ved inngang 

• Våningshus: Sikre ei luftespalte mellom kledningen på inngangspartiet som ligger rett 

på trapp ved inngangsparti. 

• Våningshus: Utbedre takrenne på inngangsparti 

• Våningshus: Etterfyll torv på taket mot mønet 

• Våningshus: Rydd taket for trær og busker 

• Våningshus: Fest løse bord og erstatt råteskadet kledning 

• Våningshus: Skrap, rengjør og overflatebehandle kledning 

• Våningshus: Skrap, kitt og overflatebehandle vinduer 

• Våningshus: Overflatebehandle dør 

• Våningshus: Rydd skog rundt huset 

• Stabbur: Skrap, rengjør og mal vindskier 

• Stabbur: Skrap, rengjør og mal vassbord 

• Driftsbygning: Flytt søppeldunker vegg fra vegg 

• Driftsbygning: Hold vegetasjonen nede rundt bygget 

• Brygge 1880: Skift råteskadet kledning ved inngangsparti 

• Brygge 1880: Skrap, rengjør og overflatebehandle 

• Brygge 1880: Skift nedre del av dørkarm og dørterskel, overflatebehandle 

• Brattgjer gamle skole: Etterfyll med torv mot mønet 

• Brattgjer gamle skole: Sett opp føringsstokk på takrenne 

• Brattgjer gamle skole: Skift ut råteskadet kledning 



 
 

• Brattgjer gamle skole: Skrap, rengjør og påfør ny overflatebehandling 

• Brattgjer gamle skole: Skift råteskadet dør 

• Brattgjer gamle skole: Kutt grunnmursplast, slik at minst mulig er synlig for publikum 

• Nynaust mot vest: Fjern råteskadet kledning 

• Alle bygg: Hold vegetasjonen nede rundt byggene  
• Alle bygg: Årlig kontroll av brannslukningsapparater og brannalarmer. Skifte batterier 

 

Investeringstiltak: 

• Driftsbygning: Legg nytt tak  

• Driftsbygning: Gjenopprett bærende konstruksjon og gjenskap golv i kjeller 

(alternativ bruk shingel).  

 

Juni 

2020 

 

Vedlegg: 

Tilstandsvurdering_Brattgjer gamle skole    Tilstandsvurdering_Brygge_1865 

Tilstandsvurdering_Brygge_1880    Tilstandsvurdering _Driftsbygning 

Tilstandsvurdering_Jordkjeller    Tilstandsvurdering _Masstu 

Tilstandsvurdering_Nynaustet_mot_vest    Tilstandsvurdering_Nynaustet_mot_øst 

Tilstandsvurdering_Stabburet     Tilstandsvurdering_Våningshus 
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Brattgjer skole 

- Osen bygdatun - 

 

 
KLASSIFIKASJON Skolestue og servicebygg med kjøkken og toalett 

DATERING 1878 

HISTORIKK Tilflyttet 

MÅL 8,8x6,7m 

VERDIVURDERING Ingen/lav (se merknad) 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Torvtak med trykkimpregnert takrenne, 

undertak av papp og grunnmursplast. 

Takrenne av tre. Opprinnelig skifertak. 

Sig i torv, mangler torv ved møne. Mangler føringsstokk på takrenne. 

Tiltak: Etterfyll med torv mot møne. Sett opp føringsstokk på takrenne.  

PIPE Ingen, men opprinnelig var det pipe på 

bygget 

 

KLEDNING Stående tømmermannskledning 

 

Råte i hjørnet i SØ. Falmet overflatebehandling. 

Tiltak: Skift ut råteskadet kledning. Skrap, rengjør og påfør ny 

overflatebehandling. 

KONSTRUKSJON Tømmerkasse  

VINDU Nye vinduer, 3-fags med 9 sprosser. 

Diamantvindu, originalt. 

 

DØR Nyere dør Råte i dør. 

Tiltak: Skift dør. 

TRAPP -  

FUNDAMENTERING Sokkel, murt kjelleretasje Grunnmursplast over bakkenivå. 

Tiltak: Kutt grunnmursplast, slik at minst mulig er synlig for publikum.  

VEGETASJON Gress 

 

 

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Merknad: Byggets verdi vurderes som ingen/lav grunnet betydelig endring av bygning gjennom tidligere restaureringer og tilflytting. Har verdi i form 

av formidlingspotensiale og som servicebygg. Byggets verdi påvirker kommende vedlikeholdstiltak, eks. kan aktuell taktekking være takpapp. 
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Brygge 1865 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKASJON Brygge 

DATERING 1865 

HISTORIKK Reist av Jakob Vingsand. Brukt for salting av fisk, derav 

profilering/luftehull i kledning. 

MÅL 5,60x4,30 

VERDIVURDERING Høy/middels (se merknad) 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak, bølgeblikk. Undertak av papp. Opprinnelig taktekking var trolig treshingel. 

Tiltak: Ved restaurering vurder tilbakeføring til opprinnelig taktekking. 

PIPE -  

KLEDNING Stående tømmermannskledning med 

påbord. Nyere del kant i kant. 

Luftespalter i en del av eldre kledning. 

Platt mellom naust fører til råte i kledning. Noe gammel råte i eldre kledning. 

Falmet overflatebehandling. 

Tiltak: Skift råteskadet materiale ved platt. Overflatebehandling. 

KONSTRUKSJON Tømmer og reisverk Platt mellom naust fører til råte i kledning, og mulig syll. 

Tiltak: Ved skifte av kledning, undersøk mulig råte i syll. Vurder tiltak. 

VINDU -  

DØR Labank Falmet overflatebehandling. 

Tiltak: Overflatebehandle. 

TRAPP -  

FUNDAMENTERING Påler og mur  

VEGETASJON Stein  

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Merknad: Unik bygning og viktig historie. Stort potensiale i aktiv formidling gjennom miljøutstillinger og formidlingsopplegg. 
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Brygge 1880 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKASJON Brygge 

DATERING Ca 1880 

HISTORIKK Flyttet fra Brattjer 1896, senere flyttet til museet i 1975 

MÅL 5,5x4,9m 

VERDIVURDERING Lav 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak, bølgeblikk  

PIPE -  

KLEDNING Stående tømmermannskledning kant-i-kant, 

nyere med unntak av S vegg 

Noe falmet overflatebehandling. Gammel råte i eldre kledning. Råte i 

kledning ved inngangsparti. 

Tiltak: Skrap, rengjør og overflatebehandle. Skift råte i kledning ved 

inngangsparti.  

KONSTRUKSJON Tømmerkasse Noe gammel råte. 

VINDU Nyere moderne vinduer  

DØR Labank Råte i dørterskel og nedre del av dørkarm ved platting. Falmende 

overflatebehandling. 

Tiltak: Skift nedre del av dørkarm og dørterskel. Overflatebehandling.  

TRAPP Platt  

FUNDAMENTERING Påler, støpt i sør  

VEGETASJON Stein  

SIKRING Brannslukkere  



DISTRIKTSSEKSJONEN 
04.06.20 

 

Driftsbygning 

- Osen bygdatun -  

KLASSIFIKASJON Driftsbygning 

DATERING 1876, tilbygg 1895 

HISTORIKK Bygd av Jakob Vingsand 

MÅL 17,20x7,10m 

VERDIVURDERING Lav 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak, papp Opprevet i hjørne mot SØ. Opprinnelig tak trolig treshingel. 

Tiltak: Legge nytt tak, gjerne treshingel. Alternativt nytt papptak. 

PIPE -  

KLEDNING Stående kledning, kant i kant Søppeldunk på vegg. Noe falmet overflatebehandlet. Råte i nedre del av 

kledning mot SØ (se Vegetasjon). Noe gammel råte i hjørnet mot SØ. 

Tiltak: Flytte søppeldunker fra vegg 

KONSTRUKSJON Tømmer og reisverk Noen settinger i konstruksjonen. Manglende bæring av dragere i kjeller langs 

etter husets midtre. Bærende støtter henger løst i det fri, og har ikke 

bakkekontakt. Råteskader i nedre del av støtter. I tillegg er golv fjernet i 

kjeller. Tunge gjenstander på lem. 

Tiltak: Gjenopprett bærende konstruksjon og gjenskap golv i kjeller (alternativ 

bruk shingel). Vurder hvilke tunge gjenstander som skal lagres i øvrige etasjer 

grunnet fare for settinger. Se merknad vedr. strakstiltak.  

VINDU Moderne vinduer, impregnert omramming 

Enkelt gammelvindu 

 

DØR Labankdør x 2, labankport x 2  

TRAPP Lembru, trykkimpregnert plank Uheldig bruk av nyere type behandlet materiale 

Tiltak: Ny lembru  

FUNDAMENTERING Støpt mur Støpt mur fra 1950 
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Merknad: 

Strakstiltak: Midlertidig støtte oppunder dragere i kjeller langs etter huset midtre. Vurder å flytte tunge gjenstander i øvrige etasjer til andre 

bygninger. 

VEGETASJON Gress Høg vegetasjon fører til råte mot nedre del i SØ 

Tiltak: Holde vegetasjon nede 

SIKRING   
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Jordkjeller 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

Merknad: Jordkjellerens verdi vurderes som høy grunnet representativitet i museal sammenheng i regionen. 

KLASSIFIKASJON Jordkjeller 

DATERING Ukjent alder.  

HISTORIKK Restaurert i 1950. 

MÅL Indre mål: 4x2,20m, inngang 2,5x0,8m 

VERDIVURDERING Middels (se merknad) 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Dragere av metall. Støpt tak. Tildekket med 

torv. Inngangsparti med tro av tre og 

vindskier. Trykkimpregnert. 

 

PIPE Lufte spalte i tak  

KLEDNING -  

KONSTRUKSJON Stein  

VINDU -  

DØR Labank  

TRAPP -  

FUNDAMENTERING Støttestolper til bæring av tak i 

inngangsparti. Trykkimpregnert. 

 

VEGETASJON Gress og trær.  Vegetasjon tett inntil, dels store trær. 

Tiltak: Fjern trær, da røtter kan skade konstruksjonen 

SIKRING -  
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Masstu 

- Osen bygdatun -  

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Verdivurderes som høy, da dette er en unik bygning med lav representativitet i regionen. Stort potensiale i aktiv formidling gjennom 

miljøutstillinger og formidlingsopplegg. 

KLASSIFIKASJON Eldhus/kokestue 

DATERING Ca. 1880, mulig eldre da den er flyttet 

HISTORIKK  

MÅL 6,30x3,80m 

VERDIVURDERING Høy (se merknad) 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak torv og grunnmursplast. 

Torvhaldskrok galvanisert. 

Noe råte i ytterkant av vindskier. Noen trær på tak. 

Tiltak: Skift råteskadet vindskier. Rydd tak for trær og busker. 

PIPE Natursteinspipe, grue  

KLEDNING Stående tømmermannskledning Gammel råte og noe nyere råteskade i kledning. 

Tiltak: Skift råteskadet trevirke 

KONSTRUKSJON Tømmer og reisverk  

VINDU Tofagsvindu med 8 sprosser, profilert karm  

DØR Dør med speil, profilert karm  

TRAPP Stein  

FUNDAMENTERING Naturstein, støpt  Noe utsig mot vest. 

Tiltak: Holde under observasjon, og vurder tiltak fortløpende. 

VEGETASJON Trær og gress Noe høy vegetasjon. 

Tiltak: Holde vegetasjon nede.  

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Nynaustet, vest 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKASJON Naust/lager 

DATERING 1970-tallet 

HISTORIKK Reist på stedet 

MÅL 9x6,5m 

VERDIVURDERING Ingen 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak, bølgeblikk  

PIPE -  

KLEDNING Stående kledning  Råte i kledning mot S 

Tiltak: Fjern råteskadet trevirke 

KONSTRUKSJON Reisverk og mur  

VINDU -  

DØR Labank dør og port  

TRAPP -  

FUNDAMENTERING Støpt sokkel  

VEGETASJON Singel  

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Nynaust, øst 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKASJON Naust/utstillingslokale 

DATERING 1970-tallet 

HISTORIKK Bygd på stedet 

MÅL 7,5x12m 

VERDIVURDERING Ingen 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak med bølgeblikk  

PIPE -  

KLEDNING Tømmermannskledning kant-i-kant  

KONSTRUKSJON Reisverk  

VINDU -  

DØR Labank  

TRAPP -  

FUNDAMENTERING Sokkel  

VEGETASJON Singel 

 

 

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Stabburet 

- Osen bygdatun - 

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKASJON Stabbur 

DATERING 1872 

HISTORIKK Bygd av Jakob Vingsand 

MÅL 5,30x4,50m 

VERDIVURDERING Lav/middels 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Saltak, papp Falmet overflatebehandling på vindskier. Opprinnelig trolig torv. 

Tiltak: Skrap, rengjør og mal vindskier. Vurder tilbakeføring til torvtak ved 

fremtidige restaureringer, alternativ er papp. 

PIPE -  

KLEDNING Stående tømmermannskledning  

KONSTRUKSJON Tømmerkasse Tiltak: Overflatebehandle 

VINDU Et moderne vindusfag med 4 sprosser med 

trykkimpregnert vannbord 

Falmet overflatebehandling på øvre vassbord. 

Tiltak: Skrap, rengjør og mal vassbord. 

DØR Labank  

TRAPP Støpt, rekkverk i tre  

FUNDAMENTERING Stabbestein  

VEGETASJON Gress  

SIKRING Brannslukningsapparat  
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Våningshus 

- Osen bygdatun - 

 
KLASSIFIKASJON Våningshus 

DATERING 1897, inngang 1932 

HISTORIKK Bygd av Svein Jensen 

MÅL 15,5x5,6m 

VERDIVURDERING Middels/lav 

ELEMENT TYPE TILSTAND/VEDLIKEHOLDSBEHOV 

TAK Hovedtak: Saltak med torv, grunnmursplast 

og never.  Galvanisert torvhaldskroker. 

Inngangsparti: saltak med aluminiumsplater 

A-profil. Profilert vindskier. Takrenne av tre. 

Hovedtak: Bevokst med trær. Mangler torv på mønet mot NØ. 

Inngangsparti: Takrenne mangler endestykke mot hovedhuset. Det gjør at 

vann renner fra tak på vindu og vegg. Det har ført til råteskader. (se 

kommentar under punket Kledning) 

Tiltak: Etterfyll med torv mot mønet. Rydd tak for trær. Utbedre takrenne på 

inngangsparti.  

PIPE Teglsteinspipe, nyere  

KLEDNING Stående tømmermannskledning 

 

Noen løse bord. Spor etter gamle råteskader. Hovedhuset har også 

råteskader bl.a. grunnet manglende endestykke inngangspartiets takrenne. 

Råte i kledning grunnet gammel råte i vindusprofil, som har ledet vann 

videre.  Råte i kledning ved trapp, da kledningen på inngangsparti og hus 

ligger rett på trapp ved inngangsparti. Falmet overflatebehandling.  

Tiltak: Fest løse bord. Erstatt råteskadet materiale. Sikre ei luftespalte 

mellom kledningen på inngangspartiet som ligger rett på trapp ved 

inngangsparti. Skrap, rengjør og overflatebehandle. 

Strakstiltak: Midlertidig løsning ved inngangsparti er å få ledet vannet bort 

kledning og vindu ved å legge eks. blikk på vinduets vannbord 

KONSTRUKSJON Tømmer 

Bindingsverk i inngangsparti 

 

VINDU Tofagsvinduer med 6 sprosser, Noen nyere vindu. Mangler kitt og overflatebehandling. 

Tiltak: Skrap, kitt og overflatebehandle. 



DISTRIKTSSEKSJONEN 
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firefagsvinduer med 6 sprosser. Profilert 

omramming. 

DØR Dør med 3 speil. Profilering i øvre del av 

karm. 

Omramming i trykkimpregnert umalt materiale. Falmet overflatebehandling. 

Tiltak: Overflatebehandle. 

TRAPP Støpt  

FUNDAMENTERING Naturstein, støpt Noe utsig i mur mot sør 

Tiltak: Observer og vurder tiltak. 

VEGETASJON Gress og trær Trær tett på huset. 

Tiltak: Rydd skog. 

SIKRING Brannslukningsapparat og brannstige  
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1. BAKGRUNN  

1.1 Bakgrunn for omstillingsarbeidet 

Sommeren 2018 ble det klart at en av Nord-Fosens viktigste hjørnestensbedrifter, Kråkøy 
Slakteri AS, sto i fare for å bli nedlagt. Bedriften er lokalisert i Roan i Åfjord kommune, og har 
ca. 46 fast ansatte, i tillegg til ca. 20 ekstra ansatte i høysesongen. Trøndelag 
fylkeskommune utarbeidet derfor en konsekvensanalyse. Denne konkluderer med at en 
nedleggelse vil medføre negative ringvirkninger i form av tap av arbeidsplasser, 
befolkningsnedgang og reduksjon av rammeinntekter og skatteinngang for kommunen. 
 
Roan har dessuten et relativt ensidig næringsliv, hvor primærnæringene, industri samt bygg- 
og anleggssektoren står for 218 av ca. 300 sysselsatte i privat sektor. 
 
I tillegg har flere selskaper i Osen kommune varslet at de legger ned virksomheten eller 
flytter ut fra kommunen. Dette berører ca. 20 arbeidsplasser direkte. Samtidig er Osen preget 
av en jevn nedgang i sysselsetting, redusert folketall og en aldrende befolkning. 
 
For å motvirke sårbarhet i næringslivet og styrke arbeidsplassmuligheter lokalt, har tidligere 
Roan kommune og Osen kommune valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for 
næringsutvikling på Nord-Fosen. Kommunene har derfor etablert Nord-Fosen Utvikling AS 
for å gjennomføre et regionalt omstillingsarbeid.  
 
Trøndelag fylkeskommune er tildelt omstillingsmidler fra Kommunal- og moderniserings-
departementet til omstillingsarbeid for Åfjord og Osen kommuner, med vekt på å prioritere 
utfordringene med ekstraordinær næringsutvikling i området Nord-Fosen. Kommunene har 
for 2020 mottatt tilsagn fra fylkeskommunen til arbeidet med omstilling, med vilkår som 
forutsetter at arbeidet blir gjennomført gjennom Nord-Fosen Utvikling AS. Det legges til 
grunn at omstillingsmidlene skal disponeres i nært samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune og Innovasjon Norge. 
 
For å prioritere innsats og ressursbruk i omstillingsarbeidet er det utarbeidet en 
Omstillingsplan og første års Handlingsplan for Roan i 2019, og for Osen i 2020. I forbindelse 
med etableringen av Nord-Fosen Utvikling og felles ledelse av omstillingsarbeidet i 
kommunene, er de tidligere planene nå samlet til en felles Omstillingsplan. Den gjeldende 
perioden for Omstillingsplan for Nord-Fosen er 2020-2025. Fra og med 2021 vil det også bli 
utarbeidet årlig Handlingsplan for Nord-Fosen samlet.  
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1.2 Analyser og innspill som grunnlag for prioriteringer i Omstillingsplan 

Det foreligger en konsekvensanalyse som er utført av Trøndelag fylkeskommune i begge 
områdene. I tillegg er det utarbeidet en utviklingsanalyse og gjennomført aktiviteter for å få 
innspill og engasjement fra lokalt næringsliv og befolkingen i begge kommunene. Dette 
danner kunnskapsgrunnlaget for valg av mål, innsatsområder og ressursbruk for 
omstillingsarbeidet, og er nå innarbeidet i en felles Omstillingsplan for Nord-Fosen. 
Hovedtrekkene fra arbeidet er presentert under. 

1.2.1 Roan 

Følgende aktiviteter er gjennomført for kunnskapsutvikling og mobilisering i Roan: 
 

 Konsekvensanalyse i Panda – konsekvenser ved nedleggelse av Kråkøy Slakteri, 
samt en analyse av den generelle nærings- og sysselsettingsutviklingen i Roan. 
 

 Utviklingsanalyse i Panda – anbefalinger av prioriterte bransjer og områder hvor 
Roan kan ha potensial og behov for næringsutvikling. 
 

 Innspillsmøter – informasjon til, og mobilisering av, lokalt næringsliv gjennom to 
åpne innspillsmøter med til sammen 75 deltakere. 
 

 Intervjuer – samtaler med et utvalg av lokale bedrifter, kommuneledelse og regionale 
utviklingsmiljø for å vurdere lokale konkurransefortrinn, utfordringer og potensial for 
vekst i Roan. 
 

Identifiserte muligheter fra analyse- og innspillsarbeidet: 
 

 Beliggenhet ved kysten og havet, som gir muligheter på områdene fiskeri og sjømat, 
reiseliv og opplevelser, samt lokal fornybar energi. 
 

 Bedriftene og menneskene – med kompetanse, vilje og evne til å satse videre. 
 
Identifiserte hovedutfordringer fra analyse- og innspillsarbeidet: 
 

 Befolkningsnedgang til tross for vekst i arbeidsplasser, spesielt utflytting blant unge 
voksne. 
 

 Svak infrastruktur som veier, nett og mobil. 
 

 Få mennesker, som bor spredt og manglende sentrumsfunksjoner. 
 

 Tilgang på spesifikk fagkompetanse og risikokapital. 
 
Fullstendig dokumentasjon av kunnskapsgrunnlaget for Roan, er vedlagt i egne dokumenter: 
vedlegg 1.1 - Samfunnsmessig konsekvensanalyse Roan og vedlegg 1.2.1 - 
Utviklingsanalysen i Roan. 
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1.2.2 Osen 

Følgende aktiviteter er gjennomført for kunnskapsutvikling og mobilisering i Osen: 
 

 Konsekvensanalysen i Panda – konsekvensberegning knyttet til den varslede 
nedbemanning for sysselsetting og befolkning i Osen. 
 

 Utviklingsanalysen i Panda – overordnet vurdering av utviklingsmuligheter i Osen 
viser at det finnes flere utviklingsmuligheter knyttet til blant annet videreutvikling av 
det marine miljøet, turisme og opplevelsesnæring samt fritidsbebyggelse. 
 

 Nettbasert spørreundersøkelse – 82 respondenter svarte på spørsmål knyttet til 
konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som tilrettelegger. Det ble gitt 
innspill til målsetting for omstillingsarbeidet, næringer med potensial for nye 
arbeidsplasser, prosjekter og nøkkelpersoner som bør engasjeres i arbeidet.  

 
 Dialogmøter – 19 intervjuer med til sammen 24 respondenter fra næringsliv, 

kommunal administrativ ledelse og politisk ledelse samt utvalgte ressurspersoner fra 
organisasjons- og samfunnsliv. Det ble stilt spørsmål om Osens komparative fortrinn 
for næringsutvikling, kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler, 
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv og personer som kan bidra i 
omstillingsarbeidet. 

 
 Innspillsmøter – to innspillsmøter med totalt 42 deltakere. Deltakerne fikk presentert 

resultater fra undersøkelsene og en grov skisse til Omstillingsplan for Osen. Deretter 
ble det gitt innspill på innsatsområder, prosjekter og mål for omstillingsarbeidet. 
 

Identifiserte muligheter fra analyse- og innspillsarbeidet: 
 

 Naturgitte fordeler knyttet til naturressurser, særlig innen havbruk og fiskeri, inkludert 
servicenæring samt reiseliv og opplevelsesnæring. 
 

 Eksisterende næringsliv, særlig bygg- og anleggsnæring, handel og service, 
servicenæring til havbruk og fiskeri, forretningsmessig tjenesteyting og 
primærnæringene landbruk og fiskeri, inkludert videreforedling. Fritidsboligmarkedet 
pekes på som et marked med betydelig potensial for lokalt næringsliv. 

 
Identifiserte hovedutfordringer fra analyse- og innspillsarbeidet: 
 

 Næringslivet i Osen er relativt begrenset, og viktigst er primærnæringene landbruk og 
fiske. Det er betydelig aktivitet innen havbruksnæring, men de lokale ringvirkningene i 
Osen er små og kommunen mangler havbruksaktører med lokal beslutnings-
myndighet. Varslede nedbemanninger vil forsterke utfordringene. Utviklingsevne 
framstår som begrenset. 
 

 Osen er preget av en aldrende befolkning, befolkningsnedgang og reduksjon av 
arbeidsplasser, skjev kjønnsfordeling og betydelige avstandsulemper. Osens 
geografiske omland har mange av de samme utfordringene. 

 
Fullstendig dokumentasjon av kunnskapsgrunnlaget for Osen kommune, er vedlagt i eget 
dokument: vedlegg 1.2.2 - Sårbarhets- og utviklingsanalyse Osen. 
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1.3 Bakgrunn for endringen fra 2023 

 
Omstillingsprogrammet i Nord-Fosen var opprinnelig satt opp med et sterkt fokus på 
næringsutvikling og arbeidsplasser, som gjenspeiles i omstillingsplanen for 2020-2025. 
 
Etter vel to års drift av programmet er status i omstillingsområdet som følger: 
 

 Kråkøy Slakteri AS har klart seg bra og utsiktene for bedriften er bedre enn på lenge 
 Næringslivet generelt er i en positiv utvikling, minst på linje med resten av Trøndelag 
 Sysselsetting, yrkesdeltakelse og andelen private arbeidsplasser holder seg på snittet 

for Trøndelag 
 Inntektsutviklingen er på linje med Trøndelag og landet ellers 

 
Men; 

 Folketallet fortsetter å gå ned.  
Nord-Fosen har hatt en reduksjon i folketallet på 4-5% siste 2-3 år, mens Trøndelag 
har en økning på ca. 2% i samme periode. 

 De demografiske utfordringene er forsterket. 
Andelen >70 år i befolkningen har økt fra 22% til 24% siste 2 år, mens snittet for 
Trøndelag er stabilt rundt 13%. 

 Rekrutteringsutfordringene i næringslivet og offentlig sektor er forsterket. 
Mangelen på folk og kompetanse hindrer vekst og utvikling i mange bedrifter og i 
kommunene. 

 
Parallelt med dette har Telemarksforskning i 2022 gjennomført en evaluering av ordningen 
«Regional omstilling» på oppdrag fra KDD.  Evalueringen - som anbefaler vesentlige 
endringer med bl.a. nedtoning av arbeidsplassfokuset, er per desember 2022 fortsatt til 
behandling i KDD.  
 
Konklusjon: 
Næringsutvikling er viktig, men befolknings - og demografiutviklingen samt 
rekruttering/kompetanse er de største utfordringene på Nord-Fosen i dag.  Nærings – og 
befolkningsutviklingen synes å gå hver sin vei.  
 
Omstillingsprogrammet ønsker å være relevant ift. utfordringene som vi opplever lokalt og vil 
ha et breiere fokus i omstillingsarbeidet. Dette – sammen med nevnte evaluering av 
ordningen og signaler fra KDD, fylkeskommunen og Innovasjon Norge om lokal handlefrihet, 
er bakgrunnen for endringene i omstillingsplanen. 
 
Endringene får virkning f.o.m. 2023 som er «midtveisåret» i omstillingsperioden fra 2020-
2025. 
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2. VISJON OG MÅL   

2.1 Visjon for omstillingsarbeidet  

For å lykkes med omstillingsarbeidet må den negative utviklingen i folketall og demografi 
stabiliseres. Nord-Fosen trenger kompetanse og flere mennesker i arbeidsdyktig alder.  
Dessuten flere barn og unge for å sikre rekruttering og opprettholdelse av basistjenester i 
samfunnet, som skole - og barnehagetilbud. 
 
Nord-Fosen må bygge et attraktivt samfunn som yngre folk ønsker å bo i og flytte til, 
kombinert med en god næringsutvikling. 
 
Visjonen for omstillingsarbeidet på Nord-Fosen er: 

______________________________________________ 

En attraktiv og skapende kystregion 
______________________________________________ 

2.2 Hovedmål  

Hovedmålet for omstillingsarbeidet er å bidra til: 

 Økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene 
 Økt bostedsattraktivitet og rekruttering 

 
 

2.3 Resultatmål 

Økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene 

 Kommunenes evne til å drive utviklingsarbeid 
 Næringslivets evne til å drive utviklingsarbeid 
 Etablering av nettverk og arenaer i næringslivet og samfunnet generelt 
 Kompetansetiltak i næringslivet  
 Etablering av samarbeidskultur.  

 

Økt bostedsattraktivitet og rekruttering 

 Flere attraktive boliger for eie og leie 
 Økt rekruttering til næringsliv og samfunnet generelt 
 Flere uformelle møteplasser 
 Flere tilbud til barn/unge 

 
 
2.4 Effektmål 

Effekten av et vellykket omstillingsarbeid vil være et mer attraktivt samfunn for innbyggerne.  
Dette vil gi impulser til vekst og optimisme, økt kompetanse og rekruttering, som igjen vil gi 
grunnlag for et konkurransedyktig næringsliv. 
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Følgende utvalgte kriterier skal måles for å vurdere effekten av omstillingsarbeidet: 
 
Generelle effektmål 

 Befolkningsutvikling og demografi 
 
Konkrete effektmål 

 Flere innbyggere i arbeidsfør alder 
 Flere barn 
 Økning i andelen med utdannelse, fagbrev etc 
 Flere søkere til stillinger 
 Flere boliger 
 Flere møteplasser og nettverk 
 Vekst i private arbeidsplasser og økning i omsetningen 

 

3. VALG AV INNSATSOMRÅDER  

Ut fra målsetningene med omstillingsarbeidet, er følgende innsatsområder pekt ut:  
 
Prioriterte innsatsområder: 

1. Næringsliv – Nyskaping og vekst i næringslivet 
2. Kompetanse, nettverk og rekruttering – Kompetansetilbud, etablering av møteplasser 

og nettverk 
3. Samfunnsattraktivitet – Tilretteleggende tiltak for bosetting, bo-og blilyst 

 
Omstillingsprogrammet skal være diskusjonspartner og pådriver i arbeidet med nærings – og 
samfunnsutvikling på Nord-Fosen.  
 
 

3.1 Arbeidsplasser 

Det er en målsetning om vekst i private arbeidsplasser i omstillingsperioden.   
 
 

3.2 Strategier for innsatsområdene 

For hvert innsatsområde er det en eller flere strategier. Disse angir ulike måter å nå målene 
på for det aktuelle innsatsområdet.  
 

3.2.1 Næringsliv 

Omstillingsprogrammet vil prioritere innsats innenfor nyskaping og gründervirksomhet.  
Dette arbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med kommunenes næringsapparat, 
næringshagen, Åfjord Utvikling og Innovasjon Norge. 
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Videre er vekst i eksisterende virksomheter en prioritet. Nord-Fosen vurderes å ha et stort 
potensial for utvikling av sjømat – og reiselivsnæringene spesielt.  Vurderingen er at 
tradisjonene, kompetansen, beliggenheten på kysten, og nærheten til markeder, gir grunnlag 
for videre vekst i disse bransjene. 
 
I tillegg er andre bransjer som industri, bygg og anlegg samt samt service – og 
vedlikeholdstjenester, vurdert å ha vekstpotensial.  
 
Også næringer som hittil har vært lite representert i det lokale næringslivet, som 
kompetansearbeidsplasser og frie yrker, har bedre forutsetninger for å vokse når den digitale 
infrastrukturen bygges ut. 
 
Satsinger på infrastrukturtiltak som bedrer næringsattraktivitet vil ligge innenfor dette 
innsatsområdet. Strategien skal ikke omfatte bygging av slik infrastruktur, men vurderinger 
og strategiske planer som sikrer involvering med roller og ansvar. 
 
Effektmål: 

 Det er etablert et miljø for nyskaping og samarbeid på Nord-Fosen  
 Økt omsetning og lønnsomhet i næringslivet 
 En attraktiv helårs reiselivsdestinasjon med flere profesjonelle aktører og fulltids 

arbeidsplasser i reiselivet  
 
Resultatmål: 

 Antall nyetableringer i Osen og Roan 
 Vekst i private arbeidsplasser 

 
 
Strategi: 

A. Nyetableringer – Bistå og støtte gründere og nyetableringer. 
 

B. Sjømat – Tilrettelegge for vekst i sjømatnæringen 
 

C. Reiseliv – Tilrettelegge for vekst og profesjonalisering av reiselivet 
 

D. Arealutvikling – Sikre arealer og lokaliteter på land og sjø 
 

E. Infrastruktur – Tilrettelegge for bedret infrastruktur for næringslivet; fysisk og digital 
 

3.2.2 Kompetanse, nettverk og rekruttering 

Kompetanse for bedrifter og ansatte er en svært viktig faktor for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet og samfunnet generelt. Kompetanse dekker både generelle og spesifikke kurs 
og tiltak. 
 
Nord-Fosen mangler nettverk og uformelle møtesteder både for næringslivet og samfunnet 
generelt.  Dette er viktig for utvikling av næringsliv og samfunn, og rekruttering av 
kompetanse. 
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Effektmål: 

 Kompetente bedrifter som er tilpasset næringslivets behov for kontinuerlig forbedring, 
uavhengig av bransje. 

 

Resultatmål: 

 God balanse mellom kompetansebehov og kompetansetilgang i arbeidsmarkedet. 
 

Strategi: 

F. Kompetansehevende tiltak – Kompetanseutvikling i bedriftene uavhengig av bransje. 
 

G. Etablering av nettverk og uformelle møtesteder – Bidra til etablering og videreføring av 
tilbud 
 

H. Rekruttering – Innsats opp mot barn/unge, og tiltak som fremmer rekruttering av folk 
og kompetanse til bedriftene og samfunnet generelt.  
 

I. Næringsforening - Etablere felles næringsforening for Nord-Fosen 
 

3.2.3 Samfunnsattraktivitet 

Innsatsområdet innebærer å tilrettelegge for økt bosetting og «bo-og blilyst». Kommunene 
har en sentral rolle i dette, og formålet er å bidra til å styrke kommunene som 
samfunnsutviklere.  
 
Innsatsområdet er viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling på Nord-
Fosen. Arbeidet med dette innsatsområdet skal skje i tett dialog og samarbeid med 
kommunene. 
 
Effektmål: 

 Nord-Fosen fremstår som et attraktivt sted å bosette seg og bli. 
 

Resultatmål: 

 Økt boligbygging for eie og leie 
 Aktiv og selvgående ungdomsklubb 
 Bedre og formalisert kontakt mellom ungdom og næringslivet 
 Etablering av nye og styrking av eksisterende sosiale møteplasser 
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Strategi: 

J. Boliger – Bidra til etablering av attraktive bomiljø med boliger for eie og leie 
 

K. Barn/unge – Styrke arbeidet med og tilbudene til barn/unge 
 

L. Tilbud til befolkningen – Sosiale og uformelle møteplasser, folkehelse, frivillighet  
 

M. Kommunikasjoner og infrastruktur – Tilrettelegge for bedret infrastruktur for befolkning 
og besøkende; fysisk og digital. Sjøen som ferdselsåre. 
 

N. Jenter og unge damer – Bidra til et mer attraktivt samfunn for jenter 
 
 

4. ORGANISERING  

Gjennomføring av omstillingsarbeidet skjer gjennom selskapet Nord-Fosen Utvikling AS, 
med Åfjord og Osen kommuner som eiere med 50% hver. Valget om et felles selskap vil 
bidra til etablering av et større, regionalt utviklingsmiljø, med flere ressurser, mindre 
sårbarhet og bredere kompetansebase. 
 
Selskapets formål er å gjennomføre omstillingsarbeidet på Nord-Fosen på oppdrag fra de to 
eierkommunene. Selskapet har myndighet til å bevilge tilskudd til infrastrukturtiltak, bedrifter 
eller personer. 
 
Styret for Nord-Fosen Utvikling består av representanter fra kommunene og næringslivet. 
Åfjord og Osen kommunestyrer utgjør selskapets generalforsamling. Det er ansatt en daglig 
leder for selskapet som er leder for omstillingsarbeidet. Observatører i omstillingsstyret er 
Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune samt rådmenn og ordførerne i Åfjord og Osen 
kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Omstillingsplan Nord-Fosen Utvikling 2023-2025 12

 
 
 

5. FINANSIERING 

5.1 Overordnet finansiering  

Det er budsjettert med en økonomisk ramme for omstillingsarbeidet i perioden 2021 til 2025 
på 40 millioner kroner. Finansieringen forutsetter årlige bevilgninger fra KMD via Trøndelag 
fylkeskommune samt Åfjord og Osen kommuner. 
 
Årlige budsjettramme fordelt på finansiør, oppgitt i millioner: 

Finansiør Andel 2021 2022 2023 2024 2025 Sum* 

KMD 50,0 % 4 4 4 4 4 20 

Trøndelag fylkeskommune 25,0 % 2 2 2 2 2 10 

Åfjord kommune 12,5 % 1 1 1 1 1 5 

Osen kommune 12,5 % 1 1 1 1 1 5 

Totalt 100,0 % 8 8 8 8 8 40 

 
* I tabellen over er bevilgningene til henholdsvis Åfjord/Roan og Osen kommuner for 2020 ikke tatt med. Samlet 
bevilgning til de to kommunene i 2020 fra KMD og Trøndelag fylkeskommune var 6 millioner kroner. I den den 
nye sammenslåtte Omstillingsplan for Nord-Fosen er det budsjettert med bevilgninger for perioden 2021-2025 
som det vil bli søkt om hvert omstillingsår. 

 
5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder  

Budsjetterte økonomiske rammer er fordelt på de valgte innsatsområdene. Av den samlede 
årlige rammen er det inkludert kostnader til programledelse og prosjektrettet arbeid. 
 
I årlig Handlingsplan vil det bli gjort en fordeling mellom prosjektrettet arbeid og søkbare 
midler til bedrifter innenfor hvert innsatsområde. 
 
Årlig budsjettramme fordelt på innsatsområder, oppgitt i millioner: 
 

Innsatsområder 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 

Næringsliv * 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 21,5 

Kompetanse, nettverk og rekruttering 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 

Samfunnsattraktivitet 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 5,5 

Administrasjon og drift av programmet 1,5 1,5 2.0 2,0 2,0 9,0 

Sum 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 

* De tidligere innsatsområdene Nytt næringsliv, Eksisterende næringsliv, Sjømat og Reiseliv er sammenslått til 
Næringsliv fra 2023 
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Bedriftenes og søkernes egenfinansiering og annen finansiering i prosjektene kommer i 
tillegg. Det er et mål at omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler.  

I tillegg til Omstillingsplan er utarbeidet verktøy til bruk i omstillingsarbeidet: 

 Kvalitetshåndbok med beskrivelser og maler for programledelse. 
 Søknad og porteføljestyringsverktøy med beskrivelse av rutiner for rapportering fra 

omstillingsprogrammet. 
 

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres ved bruk av PLP – en prosjektlederprosess som eies 
av Innovasjon Norge. Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i 
omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk 
om temaet. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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6. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

Et aktivt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape trygghet, forankring og engasjement blant 
bedrifter, samarbeidspartnere, beslutningstakere og befolkningen for øvrig. For å lykkes med 
omstillingsarbeidet er det derfor helt sentralt å ha en kommunikasjonsstrategi som en del av 
Omstillingsplan, og denne ble utarbeidet i samarbeid med Try Råd. I tillegg utarbeides det 
også en årlig kommunikasjonsplan som er i tråd med kommunikasjonsstrategien. 

Hensikten med kommunikasjonen 

1. Skape forståelse, forankring og engasjement blant målgruppene for Nord-Fosens 
omstillingsbehov, og om hvordan vi kan lykkes gjennom felles innsats og nytenking 

2. Være tidlig ute med informasjon, være konkrete, relevante, digitale, lokale og direkte   
3. Sette rammer for kommunikasjonsarbeidet for raskere og bedre beslutninger 
4. Gjør det enklere for Nord-Fosen Utvikling å forholde seg til målgruppene og omverdenen, 

og å jobbe kontinuerlig med kommunikasjon  

Våre kommunikasjonsmål 

1. Forståelse – Bygge kunnskap om bakgrunnen for omstilling av Nord-Fosen.  
2. Informere – Spre kjennskap om nye tiltak og innsatsområder på Nord-Fosen samt tilbud 

fra det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Trøndelag 
fylkeskommune. 

3. Inspirere – Fortelle om mulighetene omstillingsprogrammet tilbyr. Skape engasjement og 
interesse for Nord-Fosen lokalt og regionalt.  

4. Åpenhet – Dele resultater og bruk av omstillingsmidlene. 

 

Våre målgrupper 
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1. MÅL OG INNSATSOMRÅDER FRA OMSTILLINGSPLAN 

Omstillingsarbeidet skal bidra til økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene, samt økt 
bostedsattraktivitet og rekruttering i Nord-Fosen. 
 
Fra Omstillingsplan er det definert tre prioriterte innsatsområder som skal bidra til å nå 
målene for omstillingsarbeidet: 
 

1. Næringsliv 
2. Kompetanse, nettverk og rekruttering 
3. Samfunnsattraktivitet 

 

2. STRATEGIER OG TILTAK FOR INNSATSOMRÅDENE  

For hvert innsatsområde er det egne underliggende strategier. Disse er nærmere beskrevet i 
Omstillingsplanen. 
 

2.1 Næringsliv 

Innsatsområdet er en sammenslåing av fire tidligere innsatsområder t.o.m. 2022, og det nye 
innsatsområdet omfatter fem underliggende strategier fra 2023. 

 

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2023: 

Strategi Mulige tiltak  Prosjektmål Budsjett  

A. Nyetableringer – Bistå og 
støtte gründere til 
nyetableringer 

Gjennomføre proaktivt arbeid 
for enkeltprosjekter. 

Flere nyetableringer 50 000 

B. Sjømat – Tilrettelegge for 
vekst i sjømatnæringen 

Kartlegge potensialet for 
torskeoppdrett 

Gjennomført 
forstudie/forprosjekt 

50 000 

C. Reiseliv – Tilrettelegge for 
vekst og profesjonalisering av 
reiselivet 

Forprosjekt med aktiviteter 
og opplevelser i Nord-Fosen 

Gjennomført 
forprosjekt. 

100 000 

D. Arealutvikling – Sikre 
arealer og lokaliteter på land 
og sjø 

Vurdere aktuelle arealer i 
samarbeid med aktører samt 
lokale og sentrale 
myndigheter. 

Konkrete innspill til 
kommuneplanene 

50 000 

E. Infrastruktur – Tilrettelegge 
for bedret infrastruktur for 
næringslivet; fysisk og digital 

Forprosjekt for kraftforsyning 
i Nord-Fosen 

 
 
 

Forprosjekt Strand havn 

Gjennomført 
forprosjekt sammen 
med netteier, 
kommuner og 
næringsliv 

Gjennomført 
forprosjekt sammen 
med aktørene på 
havna 

 

50 000 

 

 

400 000 
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Delsum - - 700 000 

Søkbare midler - - 2 800 000 

SUM INNSATSOMRÅDE - - 3 500 000 

 
 

2.2 Kompetanse, nettverk og rekruttering 

Innsatsområdet omfatter fire underliggende strategier.  

 

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2023: 

Strategi Mulige tiltak  Prosjektmål Budsjett  

F. Kompetansehevende tiltak 
– Kompetanseutvikling i 
bedriftene uavhengig av 
bransje 

Kartlegge 
kompetansebehov og tilby 
kurs og kompetanse-
hevende tiltak. 

Gjennomført tilpassede 
kompetansehevende 
kurs. 

100 000 

 

 

 

G. Etablering av nettverk og 
uformelle møtesteder – Bidra 
til etablering og videreføring av 
tilbud 

Kartlegge eksisterende 
tilbud og behov for nye 
tilbud 

Gjennomført forstudie. 

Støtte til enkeltprosjekter 

50 000 

50 000 

H. Rekruttering – Innsats opp 
mot barn/unge, og tiltak som 
fremmer rekruttering av folk og 
kompetanse til bedriftene og 
samfunnet generelt 

Kartlegge 
rekrutteringsbehov i Nord-
Fosen. 

Bidra i rekrutteringsprosjekt 
i regi av Åfjord Utvikling. 

Forstudie gjennomført. 

Prosjektplan forprosjekt 

100 000 

I. Næringsforening – Etablere 
felles næringsforening for 
Nord-Fosen 

Bidra til felles 
næringsforening med 
utg.pkt. i Åfjord 
Næringsforening 

Gjennomført forprosjekt i 
regi av 
næringsforeningen 

300 000 

Delsum - - 600 000 

Søkbare midler - - 400 000 

SUM INNSATSOMRÅDE - - 1 000 000 
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2.3 Samfunnsattraktivitet 

Innsatsområdet omfatter fem underliggende strategier.  

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2023: 

Strategi Mulige tiltak  Prosjektmål Budsjett  

J.  Boliger – Bidra til 
etablering av attraktive bomiljø 
med boliger for eie og leie 

Videreføring av 
boligprosjektet i regi av 
Åfjord Utvikling. 
Innlemmelse av Osen i 
prosjektet 

Gjennomføre forstudier med 
utbyggere, kommune og  
virkemiddelpparat 

Identifisert konkrete  
boligprosjekter i Nord-
Fosen. 

 

150 000 

K. Barn/unge – Styrke 
arbeidet med og tilbudene til 
barn/unge 

Forprosjekt med 
ungdomsklubbene og 
kommunene 

Gjennomført 
forprosjekt 

50 000 

L. Tilbud til befolkningen – 
Sosiale og uformelle 
møteplasser, folkehelse, 
frivillighet 

Videreføring av prosjektet 
«Helthetlig nærings-og 
samfunnsutvikling for Nord-
Fosen med utg.pkt. i 
Bessaker» 

Gjennomføring av 
hovedprosjekt 

 

800 000 

M. Kommunikasjoner og 
infrastruktur – Tilrettelegge 
for bedret infrastruktur for 
befolkning og besøkende; 
fysisk og digital. Sjøen som 
ferdselsåre 

 
Undersøke muligheten for å 
etablere bygderute i Nord-
Fosen 

 

Gjennomført forstudie 

 

100 000 

N. Jenter og unge damer – 
Bidra til et mer attraktivt 
samfunn for jenter 

 
Kartlegge jenters ønsker og 
behov  

 

Gjennomført forstudie 

 

50 000 

Delsum - - 1 150 000 

Søkbare midler - - 350 000 

SUM INNSATSOMRÅDE - - 1 500 000 
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3. BUDSJETT OG FINANSIERING 

3.1 Budsjett 

Innsatsområde 
Egne 

prosjekter 
Søkbare 
midler 

Sum kostnader 

1. Næringsliv 700 000 2 800 000 3 500 000 
2. Kompetanse, nettverk og 
rekruttering 

600 000 400 000 1 000 000 

3. Samfunnsattraktivitet 1 150 000 350 000 1 500 000 

Delsum  2 450 000 3 550 000 6 000 000 

Administrasjon og drift av 
programmet 

- - 
2 000 000 

Samlet kostnad - - 8 000 000 
 
 
 

3.2 Finansiering 

Finansiør Andel Sum  

   KMD 42,9 % 3 000 000 

+ Trøndelag fylkeskommune 28,6 % 2 000 000 

+ Åfjord kommune 14,3 % 1 000 000 

+ Osen kommune 14,3 % 1 000 000 

= Bevilgning 2023 100,0 % 7 000 000 

+ Overført fra 2022 - 1 000 000 

= Budsjett 2023 - 8 000 000 

 

 
4. KOMMUNIKASJONSPLAN 

Et aktivt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape trygghet, forankring og engasjement blant 
bedrifter, samarbeidspartnere, beslutningstakere og befolkningen for øvrig. For å lykkes med 
omstillingsarbeidet er det derfor helt sentralt å utvikle en kommunikasjonsstrategi som en del 
av Omstillingsplan og en kommunikasjonsplan i årlig Handlingsplan. 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for 2023 som skal benyttes for 
kommunikasjonsarbeidet. Dette dokumentet ligger under mappen 3. Offentlighet i 
kvalitetshåndboken til Nord-Fosen Utvikling.  

Arbeidet med kommunikasjon inkluderer også videreutvikling og oppdatering av 
hjemmesiden og Facebook, samt utsending av kvartalsvise nyhetsbrev.   

 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 22/214 - 22 
Saksbehandler Jo Terje Stein 
Dato 16.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
008/23 Kommunestyret 25.01.2023 
 
 
Behandling av klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å 
etablere ny akvakulturlokalitet på Haraflesan 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunen avviser Fiskeridirektoratets klage på innvilget dispensasjon til Trøndelag 
Torsk/Gadus Group AS, og opprettholder tidligere vedtak.  
  
Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for videre behandling, jf. forvaltningslovens § 28.  
  
Begrunnelse:  
Klagen avvises både på grunn av oversittet klagefrist, samt klagens innhold.  
  
Osen kommunen er uenig med Fiskeridirektoratet om at dispensasjonen vesentlig tilsidesetter 
nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk.  
  
Videre er Osen kommune uenig i Fiskeridirektoratets oppfatning om at ulempene i denne saken veier 
langt tyngre enn fordelene.  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
  
Gadus Group AS (tidligere Trøndelag Torsk AS) ønsker å etablere et akvakulturanlegg for matfisk av 
torsk i Osen kommune. Omsøkt område for overflatedelen av anlegget er per i dag avsatt til fremtidig 
akvakultur (VAV4) i kommuneplanens arealdel. Men både fórflåten og enkelte fortøyningsliner 
kommer utenfor dette området, og inn i områder avsatt til «Fiskeri» (VFI) og «Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone» (V). Selskapet søkte (17. mars 2022) derfor om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for at søknaden skal være i tråd med plan.  
    
Fiskeridirektoratet uttalte i høringen ifm. dispensasjonssaken at (Fiskeridirektoratets konklusjon):  
 
«Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at omsøkt dispensasjon ikke kommer i vesentlig konflikt 
med utøvelsen av fiske i området. Men etablering av torskeoppdrett vil etter vår vurdering kunne 
forringe områdets ressursgrunnlag. En dispensasjon vil etter vår vurdering vesentlig tilsidesette 
nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Med dette som bakgrunn er det etter vår 
vurdering ikke hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, jf. plan og bygningsloven § 19-2, andre 



ledd. Vi finner derfor å måtte fraråde at det gis dispensasjon av hensyn til fiskerienes 
ressursområder.»    
  
Osen kommunestyre vedtok 29. juni 2022 å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:  
 
«Osen kommune gir Trøndelag Torsk AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 
en ny matfisklokalitet for torsk i området Haraflesan. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 
som kommer inn i områder regulert til "Fiskeri" (VFI) og "Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone" (F), jf. søknad fra Trøndelag Torsk AS av 17. mars 2022. 
  
Dispensasjon gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd».   
  
Ved en feil fikk ikke Fiskeridirektoratet en kopi av kommunens vedtak om dispensasjon før 2. januar 
2023, og har nå påklaget Osen kommunes vedtak om dispensasjon:   
 
«Konklusjon: 
Etter det nevnte fastholder Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon i 
angjeldende sak, da dette vil innebære at nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt samt at 
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Vi påklager følgelig Osen kommune 
sitt vedtak av 29.06.2022 om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny 
akvakulturlokalitet for torsk ved Haraflesan, og ber om at vedtaket omgjøres». 
  
Vurderinger hvorvidt Fiskeridirektoratet har klagerett og om klagen er levert rettidig:    
Plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd sier at «Berørt statlig organ, herunder Sametinget, regionalt 
organ og kommune kan påklage enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører 
vedkommende myndighets saksområde». Fiskeridirektoratet klager med utgangspunkt i at 
dispensasjonsvedtaket berører fiskeriene, og det legges dermed til grunn at Fiskeridirektoratet har 
klagerett.  
 
I brev mottatt av Osen kommune fra Wikborg Rein Advokatfirma, som representerer Gadus Group 
vedrørende «Fiskeridirektoratets klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel», argumenteres det for at klagen fra Fiskeridirektoratet er fremsatt for seint.  
  
De skriver følgende:     
«Det følger av plan- og bygningslovens forarbeider at det er de alminnelige fristreglene i fvl. § 29 som 
gjelder etter klage i medhold av pbl. § 1-9. Forvaltningslovens frister lyder slik:  
  
"Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra 
den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 
  
For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått 
eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, 
skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket 
ble truffet."  
 
Fiskeridirektoratet har gjort gjeldende at de ikke kjente til Dispensasjonen før januar 2023. Lovens 
utgangspunkt er at fristen løper i tre uker fra underretning (til part) eller kunngjøring. Dersom 
kommunen har kunngjort vedtaket, er det på det rene at klagefristen gikk ut tre uker etter 
kunngjøringen. Dersom Dispensasjonen ikke ble kunngjort, gjelder fvl. § 29 andre ledd dette tilfellet.  
 
Det følger av andre setning i andre ledd i fvl. § 29 at dersom et vedtak "går ut på å tilstå noen en 
rettighet", løper fristen uansett ut tre måneder etter vedtakstidspunktet.  
  



Dispensasjonsvedtaket gir klart Gadus en rettighet, og det kan konkluderes klart med at klagefristen 
gikk ut 29. september.  
 
Dersom det mot formodning skulle anføres at Dispensasjonen ikke gir Gadus en rettighet, har den 
subsidiære fristen også uansett gått ut. Det følger av første setning i andre ledd at fristen løper fra 
Fiskeridirektoratet "burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket". Det er ikke tvilsomt at 
Fiskeridirektoratet var godt kjent med dispensasjonssøknaden fra mai 2022, og at de gav sin uttalelse 
vedrørende saken. Fiskeridirektoratet hadde all anledning til å følge med på saksbehandlingen og å 
følge opp sin uttalelse.  
 
Til dette kommer det at selve akvakultursøknaden ble sendt på høring kort tid etter behandlingen av 
dispensasjonssøknaden, og det sier da seg selv at saken om dispensasjonssøknaden var ferdig 
behandlet (uavhengig av resultat). Søknaden om akvakulturlokaliteten, samt informasjon om 
saksbehandlingen ifra juni, ble offentliggjort på kommunens nettsider 29. august 2022. 
Fiskeridirektoratet "burde" i alle fall fra det tidspunktet ha "skaffet sig kjennskap" til vedtaket. Fristen 
gikk i så fall ut 19. september 2022. Under enhver omstendighet gikk fristen ut september 2022.  
  
Når en klage er fremsatt for sent, som i dette tilfellet, skal Klagen avvises, jf. fvl. § 33. Det er ikke 
grunnlag for oppreisning i medhold av fvl. § 31 i dette tilfellet, da Fiskeridirektoratet burde ha klaget 
tidligere dersom de mente at de hadde grunn til å klage. Det er ikke "særlige grunner" til at det er 
rimelig å behandle klagen nå. Snarere tvert imot har Gadus innrettet seg på Dispensasjonen.»  
  
Osen kommunes vurdering er at Fiskeridirektoratet burde ha gjort seg kjent med vedtaket tidligere, 
og dermed benyttet sin klagerett på et tidligere tidspunkt.  
  
Osen kommune burde riktignok ha sendt kopi av vedtak om innvilget dispensasjon, men det fritar 
ikke Fiskeridirektoratet fra at de burde ha gjort seg kjent med vedtaket, jf. fvl. § 29.   
  
Med bakgrunn i ovennevnte er vurderingen at Fiskeridirektoratet har oversittet klagefristen.  
  
Vurderinger av klagen:  
Uavhengig av klagefrist,  vurderes innholdet i Fiskeridirektoratets klage.   
  
Fiskeridirektoratet mener Osen kommune ikke har hjemmel for å vedta dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, da etablering av torskeoppdrett på Haraflesan vil tilsidesette nasjonale 
interesser knyttet til bevaring av kysttorsk, og dermed er vilkårene i plan og bygningsloven § 19-2, 
andre ledd ikke er oppfylt. 
  
Plan og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler». 
  
Ved behandling av klagen, er det derfor nødvendig å vurdere hvorvidt nasjonale eller regionale 
interesser blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.  
  
Før en går inn på vurderinger om nasjonale eller regionale interesser blir tilsidesatt, kan det være 
greit å minne om at tidvis peker ulike nasjonale interesser mot vidt forskjellige konklusjoner.   
  
Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at: 
  
«Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Regjeringen vil 
legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping 



og økte eksportinntekter (saksbehandlers understrekning). Dette må skje på en forutsigbar, 
kontrollert og bærekraftig måte. Politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av 
fisk i kystnære strøk og fjorder, og samtidig stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk 
av ny teknologi for å sikre økt bærekraft. Målet er at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest 
produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende 
verdensmarked.»   
  
Det er dermed utvilsomt en nasjonal interesse at havbruksnæringen skal vokse. 
  
Samtidig er det riktig som Fiskeridirektoratet påpeker i sin klage, at torskeoppdrett medfører en viss 
risiko for lokale kysttorskebestander. Oppdrett og havbruk har konsekvenser, uavhengig om det er 
oppdrett av torsk eller anadrome laksefisk.  Det har vært gjort og gjøres stadig avveininger på 
sentralt nivå mellom arbeidsplasser, eksportinntekter mv. og vern av natur mm.  
  
Avveiningen mellom flere nasjonale/regionale interesser bør gjøres på et nivå over kommunalt nivå. 
Saken bør ikke må stoppes på kommunalt nivå på grunn av behovet for å ha forankringer og en 
forflåte utenfor et område satt av til akvakultur. Det at det er behov for å ha enkelte forankringer og 
en forflåte utenfor det regulerte området (VAV 4), endrer ikke intensjonen i kommunens arealdel om 
at arealet (VAV 4) er tiltenkt akvakultur.     
  
Fiskeridirektoratet sier selv i sin klage at «Det søkes om dispensasjon fra kommunens arealdel for 
fórflåte og fortøyninger, noe som i seg selv ikke er til vesentlig fortrengelse av de hensyn 
Fiskeridirektoratet skal ivareta. Men dispensasjon for fórflåten og fortøyningene må ses i 
sammenheng med etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk ved den aktuelle lokaliteten»  
  
Fiskeridirektoratet er med andre ord mot oppdrett av torsk, og forsøker å bruke en ikke «vesentlig 
fortrengelse av de hensyn Fiskeridirektoratet skal ivareta» for å stoppe muligheten for 
torskeoppdrett på VAV 4 (Haraflesan). 
  
Særskilte vurderinger om hvorvidt nasjonale eller regionale interesser blir tilsidesatt:  
Konkret har Fiskeridirektoratet pekt på at:   
  
«Havforskningsinstituttet (HI) har registrert flere gytefelt for torsk i området. De nærmeste av disse er 
Osenfjorden, Ramsøya Ø og Hopen som ligger inne i fjordene henholdsvis 2,1- 3,3- og 5,7 kilometer 
sørøst for tiltenkt lokalitet Haraflesan. Det er også registrert gytefelt for torsk i Osen og i 
Sørjerfjorden, henholdsvis 8 kilometer sørøst og 8 kilometer sør for lokaliteten. Samtlige er 
verdivurdert som lokalt viktige gytefelt med middels eggtetthet.»  
  
 
Verdt å merke seg her, er Havforskningsinstituttets fastsettelse av de ovenfor nevnte gytefeltene for 
torsk, som lokalt viktige gytefelt. Disse feltene bør dermed ikke brukes i en argumentasjon om 
tilsidesettelse av regionale eller nasjonale interesser.  
  
Fiskeridirektoratet peker også på Svesfjorden som gytefelt for torsk i sin vurdering. Den kartfestede 
sonen som er definert som «Gytefelt torsk» starter i overkant av 9 km fra VAV4 ved Haraflesan. 
Gytefeltet for torsk i Svesfjorden er ifølge Fiskeridirektoratet av regional viktig verdi.     
  
Mens gytefeltet for torsk i Svesfjorden ligger inne i en fjord, ligger VAV4 ved Haraflesan helt ute i 
åpen sjø. Havforskningsinstituttets vurdering om at «I vår vurdering er høy retensjon (tilbakeholdelse 
av egg) og genetisk påvirkning av små/sårbare bestander faktorer som gir økt risiko for negative 
effekter i indre områder» (Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – Risikovurdering, Rapport fra 
havforskningen nr. 2022-12, Havforskningsinstituttet).  
  
Implisitt sier Havforskningsinstituttet at risikoen er mindre i åpne områder som VAV4 Haraflesan.  



  
Sett i sammenheng med den gode avstanden mellom gytefeltet i Svesfjorden og VAV4, og det faktum 
at VAV 4 ligger i svært åpent farvann, tilsier det at risikoen for konsekvenser for det regionalt viktige 
gytefeltet for torsk i Svesfjorden, ikke innebærer «at nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt».  
  
Vurdering av fordelene ved å gi dispensasjon:  
Det fremgår av plan og bygningsloven § 19-2 annet ledd, at «Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene.» 
  
Ved behandling av dispensasjonssøknaden, ble det det fremhevet at: 
  
«En etablering av en akvakulturlokalitet med oppdrett av matfisk av torsk ved Haraflesan, vil medføre 
nye arbeidsplasser i kommunen. Det at det kan startes oppdrett av torsk anses svært viktig, da 
restriksjoner som følge av PD hos laks, kan legge restriksjoner på videre utvikling av lakseoppdrett i 
kommunen. Trøndelag Torsk AS har i søknaden beskrevet at etableringen vil medføre 6-8 nye 
arbeidsplasser.  
  
Det at enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor området som er avsatt til akvakultur 
(VAV4), anses ikke som en vesentlig ulempe. Området er satt av til akvakultur etter en lengre 
forutgående prosess ifm. utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030" og 
etableringen er i tråd med intensjonene i planen».  
  
For Osen kommune som er en utkantkommune hvor befolkningsutviklingen er nedadgående, er alle 
nye arbeidsplasser vesentlige og av stor viktighet. Nye arbeidsplasser og mulig tilflytning, bidrar også 
til å sikre eksisterende arbeidsplasser, bosetning, skole og barnehage.   
  
Området er allerede avsatt til akvakultur etter en omfattende prosess ved behandling av kommunens 
arealdel. Da ble det gitt muligheter til innspill knyttet til fiskeri mv. Fiskeridirektoratet gikk da i 
prinsippet god for at området ble avsatt til akvakultur, noe de selv bekrefter i sin klage. I arealplanen 
er akvakultur ikke begrenset til kun anadrome laksefisk.    
  
Vurderingen om at fordelene (etablering av næring og arbeidsplasser) er klart større enn ulempene 
(mulige negative konsekvenser for fiskeri mv.) står seg og opprettholdes. En mindre justering av på 
VAV 4 som nyttes til akvakultur, anses som en vesentlig mindre ulempe, enn muligheten og 
fordelene ved etablering av nye arbeidsplasser i Osen kommune.      
  
Samlet vurdering:  
Fiskeridirektoratet vurderes til å ha oversittet klagefristen, jf. frister i fvl. § 29.  De burde selv ha gjort 
seg kjent med vedtaket på et tidligere tidspunkt.  
 
Klagen i seg selv – innholdet – baserer seg på en argumentasjon om at noen lokalt viktige 
gyteplasser, samt en regionalt viktig gyteplass, tilsier at nasjonale interesser blir tilsidesatt, jf. 
Fiskeridirektoratets konklusjon «Etter det nevnte fastholder Fiskeridirektoratet at det ikke er 
grunnlag for å gi dispensasjon i angjeldende sak, da dette vil innebære at nasjonale interesser blir 
vesentlig tilsidesatt samt at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene». 
Denne vurderingen støttes ikke, jf. vurderingene tidligere i dette dokumentet.     
 
En samlet vurdering tilsier derfor at Osen kommune ikke tar Fiskeridirektoratets klage til følge, og 
vedtaket om å gi dispensasjon opprettholdes.  
  
Saken vurdert etter naturmangfoldloven (nml.): 
De bekymringer fremsatt av Fiskeridirektoratet knyttet til oppdrett av torsk, forutsettes vurdert av 
Trøndelag fylkeskommune ved vurdering av akvakultursøknaden fra Trøndelag Torsk AS / Gadus 



Group. Fylkeskommunen kan vurdere flere nasjonale interesser opp mot hverandre, og bedre foreta 
regionale/nasjonale avveininger. 
  
Saken vurdert etter kulturminneloven (kulml.): 
Saken forutsettes videre vurdert ved vurdering av akvakultursøknaden fra Trøndelag Torsk AS / 
Gadus Group til Trøndelag fylkeskommune om tillatelse, jf. uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om 
at "Vi vil komme med en endelig vurdering om behovet for 
undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos sektormyndighetene". 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
 
Sammendrag: 
Fiskeridirektoratet har klaget på Osen kommunes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ifm. 
mulig etablering av oppdrett for torsk i VAV 4 (Haraflesan). En vurdering av klagen tilsier at klagen 
avises. 
  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Osen Kommune  

Rådhusveien 13 

7740 Steinsdalen 

 

Kun sendt per e-post til 

postmottak@osen.kommune.no  

 

 

 

 Bergen, 17. januar 2023 

Deres ref.: 2022/214 - 2023/5 

Ansvarlig advokat: Grunde Bruland 

 

 

Vedrørende Fiskeridirektoratets klage på kommunens vedtak om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  

1 INNLEDNING  

Wikborg Rein Advokatfirma representerer Gadus Group AS ("Gadus") i denne saken.  

Det vises til Osen kommune sitt vedtak av 29. juni 2022 om å gi dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel til Gadus fordi fôrflåte og fortøyningslinjer havner utenfor formelt avsatt akvakulturområde 

("Dispensasjonen"). Videre vises det til Fiskeridirektoratets klage av 5. januar 2023 på Dispensasjonen 

("Klagen"). Osen kommune hadde ikke tatt til følge Fiskeridirektoratets fraråding om å gi dispensasjon, 

og Fiskeridirektoratet synes å være uenig i den skjønnsmessige vurderingen til kommunen.  

På vegne av Gadus vil det gis noen merknader til Klagen i dette brevet, som vi ber Osen kommune ta 

hensyn til i behandlingen av saken. Vi gjør for det første Osen kommune oppmerksom på at 

Fiskeridirektoratets klage er fremsatt for sent i henhold til lovpålagte frister, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 1-9, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29. For det andre gjøres det gjeldende at klagegrunnene 

uansett ikke kan føre frem.  

2 KLAGEN ER FREMSATT FOR SENT   

Fiskeridirektoratets Klage er fremsatt over et halvt år etter at Dispensasjonen ble gitt. Klagefristen er 

klart nok oversittet, noe som vil belyses i det følgende. Vi kommenterer kort hjemmelen for å klage i 

dette tilfellet, og hvilke frister som gjelder for klage etter hjemmelen.  

 

I Klagen vises det til fvl. § 28 som grunnlag for å klage på Dispensasjonen. Dispensasjonen er 

imidlertid gitt etter pbl. § 19-2, og riktig hjemmel for å klage er da pbl. § 1-9, som lyder slik: 

"Berørt statlig organ, herunder Sametinget, regionalt organ og kommune kan påklage 

enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets 

saksområde. Dette gjelder likevel ikke i plansaker der vedkommende myndighet er gitt 

anledning til å fremme innsigelse." 

I motsetning til fvl. § 28, gir pbl. § 1-9 et "[b]erørt statlig organ" som Fiskeridirektoratet mulighet til å 

klage på et dispensasjonsvedtak "dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets 

saksområde". Fiskeridirektoratet gjør gjeldende i Klagen at Dispensasjonen berører fiskeriene. Siden 
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hjemmelen for å klage etter denne bestemmelsen er vid, legges det til grunn at Fiskeridirektoratet som 

et utgangspunkt hadde anledning til å klage etter bestemmelsen.  

Det følger av plan- og bygningslovens forarbeider at det er de alminnelige fristreglene i fvl. § 29 som 

gjelder etter klage i medhold av pbl. § 1-9.1 Forvaltningslovens frister lyder slik:  

"Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har 

fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en 

rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det 

tidspunkt vedtaket ble truffet." 

Fiskeridirektoratet har gjort gjeldende at de ikke kjente til Dispensasjonen før januar 2023. Lovens 

utgangspunkt er at fristen løper i tre uker fra underretning (til part) eller kunngjøring. Dersom 

kommunen har kunngjort vedtaket, er det på det rene at klagefristen gikk ut tre uker etter 

kunngjøringen.2 Dersom Dispensasjonen ikke ble kunngjort, gjelder fvl. § 29 andre ledd dette tilfellet. 

Det følger av andre setning i andre ledd i fvl. § 29 at dersom et vedtak "går ut på å tilstå noen en 

rettighet", løper fristen uansett ut tre måneder etter vedtakstidspunktet. Dispensasjonsvedtaket gir 

klart Gadus en rettighet, og det kan konkluderes klart med at klagefristen gikk ut 29. september.  

Dersom det mot formodning skulle anføres at Dispensasjonen ikke gir Gadus en rettighet, har den 

subsidiære fristen også uansett gått ut. Det følger av første setning i andre ledd at fristen løper fra 

Fiskeridirektoratet "burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket". Det er ikke tvilsomt at 

Fiskeridirektoratet var godt kjent med dispensasjonssøknaden fra mai 2022, og at de gav sin uttalelse 

vedrørende saken. Fiskeridirektoratet hadde all anledning til å følge med på saksbehandlingen og å 

følge opp sin uttalelse.   

Til dette kommer det at selve akvakultursøknaden ble sendt på høring kort tid etter behandlingen av 

dispensasjonssøknaden, og det sier da seg selv at saken om dispensasjonssøknaden var ferdig 

behandlet (uavhengig av resultat). Søknaden om akvakulturlokaliteten, samt informasjon om 

saksbehandlingen ifra juni, ble offentliggjort på kommunens nettsider 29. august 2022.3 

Fiskeridirektoratet "burde" i alle fall fra det tidspunktet ha "skaffet sig kjennskap" til vedtaket. Fristen 

gikk i så fall ut 19. september 2022. Under enhver omstendighet gikk fristen ut september 2022.  

Når en klage er fremsatt for sent, som i dette tilfellet, skal Klagen avvises, jf. fvl. § 33. Det er ikke 

grunnlag for oppreisning i medhold av fvl. § 31 i dette tilfellet, da Fiskeridirektoratet burde ha klaget 

tidligere dersom de mente at de hadde grunn til å klage. Det er ikke "særlige grunner" til at det er 

rimelig å behandle klagen nå. Snarere tvert imot har Gadus innrettet seg på Dispensasjonen. 

 

1 Ot.prp.nr 56 (1984-1985) s. 107 

2 Vi kan ikke se at Dispensasjonen ble kunngjort.  

3 Søknad om akvakulturtillatelser for torsk på ny lokalitet ved Haraflesan i Osen kommune – Offentlig ettersyn - Osen kommune 
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3 DISPENSASJONEN ER UANSETT RIKTIG  

Siden klagefristen er oversittet, er det ingen grunn til å behandle Klagen fra Fiskeridirektoratet. I 

Klagen kan det imidlertid også se ut til at Fiskeridirektoratet mener at kommunen bør vurdere 

omgjøring av eget vedtak om Dispensasjon. For ordens skyld påpekes det derfor at det heller ikke er 

hjemmel for omgjøring i denne saken.  

Hjemmel for omgjøring følger av fvl. § 35, som gir mulighet for å endre eget vedtak i noen situasjoner 

på særlige vilkår. Ingen av vilkårene etter fvl. § 35 er oppfylt i denne saken, og det er vanskelig å se 

hvilken hjemmel Fiskeridirektoratet mener skulle gi grunnlag for omgjøring i denne saken. En endring 

av Dispensasjonen ville klart nok vært til stor skade for Gadus, og det ville vært uforholdsmessig 

tyngende å omgjøre vedtaket. Fristene for omgjøring på grunn av offentlige interesser etter fvl. § 35 

andre ledd er uansett gått ut.  

Det må også anses klart at Dispensasjonsvedtaket til kommunen er gyldig, og at det heller ikke er 

hjemmel for omgjøring på bakgrunn av ugyldighet etter fvl. § 35 første ledd bokstav c) eller fjerde ledd. 

Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfylt. Området ble satt av til akvakulturvirksomhet 

i kommunen, og vil gi stor lokal inntjening og flere arbeidsplasser. Dispensasjonen gjelder kun praktisk 

beliggenhet av fortøyning og fôrflåte.  

Kommunen har gjort en grundig og god vurdering ved sitt dispensasjonsvedtak, og skjønnet er utøvd 

på bakgrunn av kommunalt selvstyre. Dispensasjonen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, på 

bakgrunn av administrasjonens redegjørelse om blant annet Fiskeridirektoratets uttalelse i 

dispensasjonssaken. Administrasjonen viste på side 4 i Dispensasjonen til at Fiskeridirektoratet 

tidligere hadde prinsipielt akseptert avsettelse av området til akvakultur ved vedtakelsen av 

kommuneplanens arealdel. Det ble vist til at dispensasjonen kun gjaldt en mindre justering av 

kommuneplanens arealdel av praktiske årsaker. Av den grunn er det vanskelig å se at 

Dispensasjonen gir noen form for økt risiko for påvirkning på villfisk. Fiskeridirektoratets vurderinger av 

denne saken har altså allerede blitt hensyntatt av Osen kommune.  

4 AVSLUTNING  

På vegne av Gadus bes Osen kommune avvise behandling av saken i medhold av fvl. § 33 andre ledd 

andre setning. Gadus har ved hele søknadsprosessen innrettet seg på Fiskeridirektoratets positive 

uttalelser ved vedtakelsen av kommuneplanens arealdel, og fastholder at Haraflesan er et godt egnet 

område for oppdrett. Dispensasjonen må etter dette bli stående, slik at behandlingen av 

akvakultursøknaden kan fremholde.  

Med vennlig hilsen 

WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 

 

 

 

Martin H. Bryde 

 

Kopi: Trøndelag Fylkeskommune (postmottak@trondelagfylke.no)  
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Osen kommune Trøndelag - Klage på vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å etablere ny akvakulturlokalitet 
Haraflesan  

 
Fiskeridirektoratet viser til Osen kommune sitt vedtak i møte 29.06.2022 i kommunestyret, 
sak 038/22, om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny 
akvakulturlokalitet Haraflesan for torsk. 
 
 
Fiskeridirektoratet vurderer at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd 
ikke er oppfylt, og at dispensasjon ikke kan gis. Fiskeridirektoratet klager på vedtaket 
om dispensasjon og ber Osen kommune om å omgjøre sitt vedtak. 
 
 
Sakens bakgrunn  
Gadus Group AS (tidligere Trøndelag Torsk AS) ønsker å etablere et akvakulturanlegg for 
matfisk av torsk i Osen kommune. Omsøkt område for overflatedelen av anlegget er per i 
dag avsatt til fremtidig akvakultur (VAV4) i kommuneplanens arealdel. Men både fórflåten og 
de fleste fortøyningsliner kommer utenfor dette området, og inn i områder avsatt til «Fiskeri» 
(VFI) og «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» (V). Selskapet søker 
derfor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for at søknaden skal være i tråd med 
plan.  
 
Søknaden om dispensasjon ble ikke sendt til Fiskeridirektoratet for uttalelse fra Osen 
kommune. Etter at vi ble kjent med saken ba vi i brev datert 05.05.2022 Osen kommune om 
å oversende saken snarest mulig. I oversendelse datert 11.05.2022 fra kommunen fikk vi 
søknaden om dispensasjon til uttalelse. Uttalelse med vår fraråding av dispensasjon ble gitt 
13.06.2022. Etter dette mottok vi ikke noe mer informasjon eller kopi av vedtak angående 
resultatet av dispensasjonsbehandlingen.  
 
Men i forbindelse med behandling av akvakultursøknaden for lokalitet Haraflesan tok vi 
derfor kontakt med Osen kommune per telefon 02.01.2023 i sakens anledning. Vi fikk da 
bekreftet at kommunen har fattet positivt vedtak om dispensasjon, og at dette var oversendt 
til Trøndelag fylkeskommune, men ikke med kopi eller noen annen informasjon om vedtaket 
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til Fiskeridirektoratet. Vi ba derfor om at vedtaket ble oversendet oss snarest, og mottok dette 
samme dag. 
 
Med bakgrunn i vår fraråding i brev datert 13.06.2022 ville vi ha påklaget et positivt vedtak 
om dispensasjon fra Osen kommune dersom vi var kjent med det på et tidligere tidspunkt. 
Det var vi imidlertid ikke før 02.01.2023. Vi tok derfor på nytt kontakt med Osen kommune 
per telefon 02.01.2023 og informerte om at vi vil påklage vedtaket. Vi informerte også 
Trøndelag fylkeskommune om dette per telefon og i brevs form samme dag, spesielt med 
tanke på behandlingen av akvakultursøknaden. 
 
Som omtalt frarådet Fiskeridirektoratet i brev datert 13.06.2022 at det ble gitt dispensasjon i 
saken av hensyn til fiskerienes ressursområder. I dette tilfellet vurderte Fiskeridirektoratet at 
en dispensasjon som omsøkt ville tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av 
kysttorsk. Det ble også påpekt at endringer i en relativt nye arealdel bør bli tatt opp gjennom 
revisjon av planen i stedet for gjennom dispensasjonssøknader.            
 
Til tross for at Fiskeridirektoratet frarådet at det ble gitt dispensasjon som omsøkt, ble dette 
vedtatt av Osen kommune, den 29.06.2022. Det fremgår av kommunens vedtak at 
begrunnelsen for å innvilge dispensasjon er:    
 
«Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", ble det satt 
av et område ved Haraflesan til fremtidig akvakultur (VAV4). Dette området ble satt av etter 
en lengre høringsrunde, hvor både lokale og regionale/nasjonale aktører fikk uttale seg. Det 
matfiskanlegget som det nå er søkt dispensasjon for, har hele sin produksjonsdel innenfor 
VAV4. Mens enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor. Sett opp mot 
intensjonen i kommuneplanens arealdel om etablering av en akvakulturlokalitet i det angitte 
området, den brede prosessen som lå til grunn for planen, samt det at kun førtøyninger og 
en forflåte (mulig) kommer utenfor VAV4, anses dispensasjonen kurant. Fordelene ved 
tiltaket anses klart større enn ulempene.» 
 
Videre omtales «Vurderinger av fordeler og ulemper» ved å innvilge dispensasjon, og det 
sies blant annet at; «En etablering av en akvakulturlokalitet med oppdrett av matfisk av torsk 
ved Haraflesan, vil medføre nye arbeidsplasser i kommunen. Det at det kan startes oppdrett 
av torsk anses som svært viktig, da restriksjoner som følge av PD hos laks, kan legge 
restriksjoner på videre utvikling av lakseoppdrett i kommunen. Trøndelag Torsk AS har i 
søknaden beskrevet at etableringen vil medføre 6-8 nye arbeidsplasser.», videre at «Det at 
enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor området som er avsatt til akvakultur 
(VAV4), anses ikke som en vesentlig ulempe. Området er satt av til akvakultur etter en 
lengre forutgående prosess ifm. utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 
2019-2030" og etableringen er i tråd med intensjonene i planen.» Samt at «Det er ikke heldig 
at Osen kommune allerede nå, såpass kort tid etter fastsettelsen av "Kommuneplanens 
arealdel Osen kommune 2019-2030", må gi dispensasjon på grunn av at det avsatte området 
er for lite for et tidsmessig anlegg. Dette bør hensyntas ved neste rullering av planen.»Totalt 
sett er vurderingen at fordelene ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
 
 
Begrunnelse for klagen  
Fiskeridirektoratet har som statlig sektormyndighet for forvaltning av akvakultur rettslig 
klageinteresse etter forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd. Klagen er videre fremsatt innen 
klagefristen på tre uker, fra oversendelse til Fiskeridirektoratet den 02.01.2023.  
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Vedtaket påklages da vi mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra kommuneplanen i 
angjeldende sak ikke er tilstede. Vi viser til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd, som 
lyder slik:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»  
 
Det søkes om dispensasjon fra kommunens arealdel for fórflåte og fortøyninger, noe som i 
seg selv ikke er til vesentlig fortrengelse av de hensyn Fiskeridirektoratet skal ivareta. Men 
dispensasjon for fórflåten og fortøyningene må ses i sammenheng med etablering av 
akvakulturanlegg for oppdrett av torsk ved den aktuelle lokaliteten. Etter vår vurdering vil 
etablering av torskeoppdrett ved lokaliteten kunne medføre vesentlige negative 
konsekvenser for områdets gyte- og oppvekstområder for torsk. 
 
Som nevnt i vår uttalelse av 13.06.2022 er det Fiskeridirektoratet sin vurdering at en 
etablering av torskeoppdrett som omsøkt vil kunne forringe områdets ressursgrunnlag. Det er 
altså ikke etablering av enhver form for akvakultur som er bakgrunnen for vår klage, men 
konkret at det er torskeoppdrett som ønskes etablert, og derfor med bakgrunn i hensynet til 
fiskerienes ressursområder og sannsynligheten for genetisk påvirkning av vill torsk. Det er 
også generelt uheldig at det søkes om dispensasjon fra en relativt ny plan der arealbruken er 
vurdert gjennom en omfattende beslutningsprosess. Bruk av dispensasjoner må ikke 
undergrave planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. 
 
Som begrunnelse har vi vist til at Havforskningsinstituttet (HI) har registrert flere gytefelt for 
torsk i området. De nærmeste av disse er Osenfjorden, Ramsøya Ø og Hopen som ligger 
inne i fjordene henholdsvis 2,1- 3,3- og 5,7 kilometer sørøst for tiltenkt lokalitet Haraflesan. 
Det er også registrert gytefelt for torsk i Osen og i Sørjerfjorden, henholdsvis 8 kilometer 
sørøst og 8 kilometer sør for lokaliteten. Samtlige er verdivurdert som lokalt viktige gytefelt 
med middels eggtetthet. I Svesfjorden, omtrent 9 kilometer mot øst- nordøst er det registrert 
et gytefelt for torsk av regional viktig verdi. Alle gytefeltene i kommunen er verifisert gjennom 
kartlegging, kartlagt uten strømmodellering og har ingen informasjon om tilbakeholdelse av 
egg (retensjon). Fiskeridirektoratet har gjennom intervjuer med fiskere registrert flere 
gyteområder for torsk i de samme områdene. I tillegg har vi registrert et gyteområde for torsk 
ved Kvalværbakken, cirka 2 kilometer sørvest for Haraflesan. Videre at det i Naturbase er 
registrert flere større tareskogsforekomster av svært viktig og viktig verdi i området, blant 
annet like nord og sørvest for lokalitet Haraflesan. Forekomstene er registrert rundt de fleste 
øyer og holmer i området. Videre er det registrert skjellsand av svært viktig verdi rundt 400 
meter mot nord, samt flere andre i noe større avstand fra tiltenkt lokalitet. Det er også 
registrert tareskogsforekomster av viktig verdi ved flere av gytefeltene og gyteområdene for 
torsk som er beskrevet tidligere. Tareskoger og skjellsandområder kan være potensielle 
oppvekst- og beiteområder for torskeyngel og andre arter. 
 
I vår uttalelse viste vi også til Havforskningsinstituttets rapport nr. 2022-13 «Risikorapport 
norsk fiskeoppdrett 2022 – Kunnskapsstatus». Med bakgrunn i erfaringer fra forrige runde 
med torskeoppdrett vurderes det i rapporten at det først og fremst er bestandene av 
kysttorsk som har vært vurdert som mest utsatt for negativ påvirkning fra torskeoppdrett og 
følgende to hovedproblemstillinger har blitt identifisert:  
• Genetiske interaksjoner– oppdrettstorsk rømmer og kan gyte med villtorsk samt at 
oppdrettstorsk kan gyte i merd. Dette kan føre til genetisk innkryssing mellom domestisert 
oppdrettstorsk og ville bestander med varierende sårbarhet langs Norskekysten.  
• Økologiske interaksjoner– torskeoppdrettsanlegg, eventuelt også torskehoteller, kan føre til 
endringer i vandringer, adferd, smittespredning og sykdomsutbrudd og fysiologi/reproduksjon 
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hos villtorsk som igjen kan påvirke overlevelse, vekst og rekruttering til ville bestander av 
torsk. 
 
Videre viste vi til HI`s rapport nr. 2022-12 «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – 
risikovurdering». Punkt 11.4 i risikorapporten omhandler risikovurdering av effekter av 
torskeoppdrett i åpne merder på ville kysttorskbestander mellom 62° og 67°N, tatt i 
betraktning den biomassen som var omsøkt i området per januar 2022, blant annet ble sagt 
at:  
• Sannsynligheten for at oppdrettstorsk vil gyte i merd i betydelig omfang ved en kapasitet på 
130 000 tonn vurderes som høy i området mellom 62° og 67°N. 
• Sannsynligheten for at betydelige mengder egg og larver fra gyting i merd spres til gytefelt 
eller gyte- og oppvekstområder for kysttorsk vurderes også som høy i dette området.  
• Samlet sett vurderes også sannsynligheten for overlevelse av avkom fra oppdrettstorsk til 
voksne individer å være høy i dette området.  
• Bestanden av kysttorsk i området mellom 62° og 67°N vurderes som svak. Det er behov for 
vern av svakere lokale kysttorskbestander i regionen, blant annet gjennom redusert fiske og 
beskyttelse av gytefelt. En gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62°N er under 
utvikling. Størrelse og tilstand for villtorskbestanden mellom 62° og 67°N vurderes som langt 
fra ønsket tilstand. Kunnskapsstyrken vurderes som moderat.  
• Tidligere erfaring viste at torsk er mer rømmingsvillig enn laks. Det er enda ikke 
dokumentert at 6-7 generasjon domestisert torsk rømmer mindre. Sannsynligheten for 
rømmingshendelser vil da være knyttet til biomasse og antall anlegg. Sannsynligheten for 
rømming vurderes derfor som høy i området. Det understrekes i rapporten at det ikke er 
dokumentasjon som støtter påstandene om at oppdrettstorsken som har vært domestisert i 
6-7 generasjoner er mindre rømmingsvillig, klarer seg dårlig i naturen, at gyting i merd er 
begrenset, og at vekstforet for torsk gir dårlig overlevelse av egg og yngel. Før slik kunnskap 
er på plass anbefaler HI en «betydelig mer forsiktig vekst enn det som ligger til grunn for 
denne risikovurderingen».  
• Samlet sett vurderes det å være høy sannsynlighet for genetisk påvirkning av 
torskeoppdrett på kysttorskbestandene i regionen fra 62° til 67°N.   
• Sannsynligheten for negativ endring i adferd hos villtorsk (tiltrekning/unnvikelse) som følge 
av påvirkning fra torskeoppdrett vurderes som moderat.  
• Sannsynligheten for økt sykdomsforekomst hos villtorsk som følge av smitte fra 
oppdrettstorsk med en produksjonsintensitet på i underkant av 130 000 tonn vurderes som 
moderat.  
• Sannsynligheten for negative økologiske interaksjoner mellom oppdrettstorsk og villtorsk 
vurderes også som moderat ved samme produksjonsintensitet i området mellom 62°N til 
67°N.  
• Vurderingen totalt sett for området er at det er en høy risiko for negative effekter av 
torskeoppdrett i åpne merder for kysttorskbestander i dette området. I denne vurderingen er 
risiko for genetisk påvirkning vektet høyere enn økologiske interaksjoner fordi førstnevnte 
kan akkumulere over tid og er i liten grad reversibel. Det mangler kunnskap om de fleste 
underliggende faktorene, og totalt sett vurderes kunnskapsstyrken som moderat.  
 
Vi opplyste også om at simulering av spredning av egg og larver ved lokalitet Haraflesan 
viser stort potensial for spredning av egg og larver til de nærliggende gytefeltene for torsk. 
Spredningskartet viser blant annet at det er høy sannsynlighet (>10% sammneliknet med 
utslippspunktet) for at egg og larver ender opp i det regionalt viktige gytefeltet i Svesfjorden 
dersom oppdrettsfisken gyter i merdene på lokaliteten. 
 
Videre henviste vi til at HI som et føre- var prinsipp anbefaler å gi lokale gytefelt langs kysten 
beskyttelse mot torskeoppdrett, spesielt gytefelt i indre fjorder med små og sårbare 
bestander. Dette gjelder også beite- og oppvekstområder i nærhet av gytefelt med høy 
retensjon og lokal bunnslåing.  
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Med bakgrunn i at tareskogforekomster kan være viktige oppvekst- og beiteområder for 
torskeyngel og andre arter, vurderte vi det i sin tid som positivt at det i «Bestemmelser og 
retningslinjer» til kommuneplanens arealdel fastslås i § 5.4 «Fiske» at «Områdene er avsatt 
for å sikre viktige oppvekstområder for fiskeyngel, låssettingsplasser og områder der det 
benyttes aktive fiskeredskaper.» Dersom denne hensikten skal legges til grunn er det etter 
vår vurdering lite forenlig med et torskeanlegg i et område med mange kjente gytefelt og 
gyteområder for torsk, samt mange potensielle oppvekst- og beiteområder, og da spesielt 
med tanke på sannsynlighet for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettstorsk på vill torsk.  
 
For å ivareta beite- og oppvekstområder i nærhet av gytefelt for torsk med høy retensjon og 
lokal bunnslåing er det viktig å vurdere eventuelle negative konsekvenser av et 
torskeoppdrettsanlegg i området. Potensialet for genetisk påvirkning kan ved en eventuell 
rømming fra en lokalitet med torsk ved Haraflesan være betydelig. Spesielt med tanke på at 
det er flere viktige og svært viktige større tareskogforekomster i nærområdet sett i 
sammenheng med en rekke gytefelt og gyteområder for torsk i samme område.  
 
Som det fremgår av nevnte bestemmelse i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd skal det 
ikke gis dispensasjon dersom nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt. På grunnlag av 
det ovennevnte er det Fiskeridirektoratet sin vurdering at en dispensasjon som omsøkt i 
vesentlig grad vil tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Vi kan for 
øvrig ikke se at forholdet er vurdert eller kommentert i påklaget vedtak, utover at det vises til 
at dette forutsettes videre behandlet av Trøndelag fylkeskommune ved vurdering av en 
akvakultursøknad fra Trøndelag Torsk AS.    
 
Videre stilles det krav i samme bestemmelse om at fordelene ved å gi dispensasjon klart skal 
være større enn ulempene, for at dispensasjon skal kunne gis. Etter ordlyden kreves 
kvalifisert overvekt av fordeler.   
 
I tillegg til ovennevnte ulemper i denne saken, har Fiskeridirektoratet også vist til at bruk av 
dispensasjoner ikke må undergrave planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. 
Herunder har vi vist til at arealbruken i dagens godkjente plan er vurdert gjennom en 
omfattende beslutningsprosess hvor de ulike interessene har hatt anledning til å delta. Det 
fremheves at Osen kommune har en relativt ny arealdel vedtatt 10.07.2019. Vi anbefaler på 
generelt grunnlag at spørsmål om endring av kommuneplanens arealdel blir tatt opp 
gjennom revisjon av planen i stedet for gjennom dispensasjonssøknader. Etter 
Fiskeridirektoratet sin vurdering må dette anses som tungtveiende hensyn som taler imot å gi 
dispensasjon.   
 
Rådmannens innstilling for å gi dispensasjon begrunnes med 
«Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", ble det satt 
av et område ved Haraflesan til fremtidig akvakultur (VAV4). Dette området ble satt av etter 
en lengre høringsrunde, hvor både lokale og regionale/nasjonale aktører fikk uttale seg. Det 
matfiskanlegget som det nå er søkt dispensasjon for, har hele sin produksjonsdel innenfor 
VAV4. Mens enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor. Sett opp mot 
intensjonen i kommuneplanens arealdel om etablering av en akvakulturlokalitet i det angitte 
området, den brede prosessen som lå til grunn for planen, samt det at kun førtøyninger og 
en forflåte (mulig) kommer utenfor VAV4, anses dispensasjonen kurant. Fordelene ved 
tiltaket anses klart større enn ulempene».     
 
Administrasjonen er uenig i vår vurdering om at dispensasjon ikke kan gis. Det begrunnes 
med at «Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030" var 
planen på en bred høringsrunde, hvor Fiskeridirektoratet sendte både uttalelse til 
planprogrammet (23.10.2018) og svar på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2019-2030 (Fiskeridepartementets referanse 19/7108). I det sistnevnte dokumentet 
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uttalte Fiskeridirektoratet at "Likeså at det avsettes tilstrekkelig areal for eksisterende 
godkjente akvakulturlokaliteter, og at det tilrettelegges for utvikling og vekst i 
akvakulturnæringen. Etter vår vurdering er dette ut fra dagens kunnskap godt ivaretatt i 
planforslaget. Videre skrev de at "Planforslaget har generelt etter vår vurdering lagt godt til 
rette for reelle muligheter for vekst og utvikling i havbruksnæringen. Dette er positivt og i tråd 
med både nasjonale og regionale føringer, og medfører også større fleksibilitet i 
planverktøyet."  
 
«I sine øvrige kommentarer til de tolv nye områdene som ble satt av til arealformål akvakultur 
(VAV1- VAV12) hadde Fiskeridirektoratet ingen merknader til VAV4. De har med andre ord 
prinsipielt gått god for at området avsettes til akvakulturformål. Dispensasjonssøknaden 
gjelder kun en mindre justering, enkelte fortøyninger samt en forflåte (mulig) vil komme 
utenfor VAV4. Totalt sett er derfor vurderingen at innvilgelse av dispensasjonssøknaden ikke 
medfører at vesentlige nasjonale interesser blir tilsidesatt.» 
 
Det er riktig at Fiskeridirektoratet ikke hadde merknader til noen av de avsatte områdene til 
akvakultur, inkludert VAV4, og slik sett prinsipielt gått god for at området avsettes til 
akvakultur. Men det må påpekes sterkt at det da var en forutsetning at akvakulturanleggene i 
sin helhet ble etablert innenfor avsatte områder, samt at det på dette tidspunkt ikke var 
avklart hvilken type akvakultur eller art det ville være snakk om i de ulike områdene. I tillegg 
var kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med etablering av torskeoppdrett og påvirkning på 
ville torskebestander også betydelig mindre enn det som er fremkommet etter at planen ble 
vedtatt i 2019, og generelt etter 2020. 
 
Kommunens vurdring av fordeler og ulemper er blant annet at: 
«En etablering av en akvakulturlokalitet med oppdrett av matfisk av torsk ved Haraflesan, vil 
medføre nye arbeidsplasser i kommunen. Det at det kan startes oppdrett av torsk anses 
svært viktig, da restriksjoner som følge av PD hos laks, kan legge restriksjoner på videre 
utvikling av lakseoppdrett i kommunen. Trøndelag Torsk AS har i søknaden beskrevet at 
etableringen vil medføre 6-8 nye arbeidsplasser».  
 
Videre at «Det er ikke heldig at Osen kommune allerede nå, såpass kort tid etter 
fastsettelsen av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", må gi 
dispensasjon på grunn av at det avsatte området er for lite for et tidsmessig anlegg. Dette 
bør hensyntas ved neste rullering av planen.» og at «Vurderingen totalt sett er at fordelene 
ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn ulempene.» 
 
Med bakgrunn i dagens kunnskapsgrunnlag og at en etablering av torskeoppdrett i området 
ved Haraflesan vil kunne forringe områdets ressursgrunnlag, vil en dispensasjon etter vår 
vurdering vesentlig tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Med 
dette som bakgrunn er det etter vår vurdering ikke hjemmel til å gi dispensasjon i denne 
saken, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Vi fant derfor i vår uttalelse av 
13.06.2022 å måtte fraråde at det gis dispensasjon av hensyn til fiskerienes ressursområder. 
 
Det er Fiskeridirektoratet sin klare oppfatning at ulempene i denne saken veier langt tyngre 
enn fordelene. I alle tilfeller kan det ikke sies å være kvalifisert overvekt av fordeler ved å gi 
dispensasjon.  
 
 
Konklusjon 
Etter det nevnte fastholder Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon i 
angjeldende sak, da dette vil innebære at nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt samt 
at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Vi påklager følgelig 
Osen kommune sitt vedtak av 29.06.2022 om å gi dispensasjon fra kommuneplanens 
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arealdel for etablering av ny akvakulturlokalitet for torsk ved Haraflesan, og ber om at 
vedtaket omgjøres. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Hansen 
konstituert seksjonssjef 
 
Ole Einar Jakobsen 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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