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Bakgrunn  

– Erfaring ved veiprosjekter fra jobb hos Fylkesmannen, nå hos konsulent 

– Utslippstillatelser og ytre miljø-planer (YM-planer) 

– Observert materiale av ulik kvalitet i forbindelse med slike prosjekter  

– Tid tapt som følge av manglende informasjon  

– Som regel er årsaken:  

 mangel på kommunikasjon 

 

 



Hvilke spennende ting får dere høre om nå?  

- Hvordan få tillatelser (og planer) på plass så raskt som 
mulig 
 

- Hva som hindrer dette 
 

- Oraklet deler sine erfaringer for å komme over hindrene 
 

- …og stiller noen spørsmål til salen 
 
- (Spørsmål til oraklet)  

 



Veiprosjekter og tillatelser 

– Utslippstillatelse 

 

– Inngrep i vassdrag 

 

– Deponi/massefyllinger 

 

 

– YM-planer og andre planverk  



Utslippstillatelse, eller ikke utslippstillatelse… 

Vil utbyggingen føre til forurensende utslipp?  

 

→ Utslipp til vann, grunn, utslipp av støy eller rystelser ikke kontrollert av 
reguleringsplan eller annet planverk. 

– Fare for punktutslipp 

– Endrer tilstandsklassen i en resipient 

– Drenering av forurenset vann til grunn  

– Vesentlig arbeid utenom normal arbeidstid (støy/rystelser) 

– Skjemmende utslipp (ser stygt ut) 

 

Ja = sannsynlig at det trengs tillatelse! 
 



Hva skjer hos Fylkesmannen? 

Søknad kommer inn 

Høring: 1 mnd. minimum 

Uttalelser kommer inn 

Sendes til søker for kommentar 

Uttalelser og kommentarer vurderes  

Utkast utarbeides og sendes søker 

Ingen kommentarer til utkastet: endelig versjon sendes ut og offentliggjøres.  

Vurderes for innhold: OK? 

Ja: sendes på høring Nei: ber om mer info 

1-3 mnd. 
 

1-3 uker 
 

4-6 uker 
 

 

 
 

2-4 uker 

 
2 uker 
 

1-2 uker 



Hva er utfordringene (hindrene)? - 1 

Innhold i søknad og tilleggsinformasjon 

– Det er uklart hva som kreves av et prosjekt 
(kartlegginger, undersøkelser, prøvetaking, 
beregninger) 

 
– TTT/ TTLTEN:  

Ting Tar Lenger Tid Enn Nødvendig: 
– Utilstrekkelig informasjon må 

oppdateres 
– Informasjon er ikke tilgjengelig (maler, 

veiledere, kontaktpersoner) 
– Oppdatert informasjon fører til behov 

for endring av planer 

 



For dårlig søknad?  

Søknad kommer inn 

Høring: 1 mnd. minimum 

Uttalelser kommer inn 

Sendes til søker for kommentar 

Uttalelser og kommentarer vurderes  

Utkast utarbeides og sendes søker 

Ingen kommentarer til utkastet: endelig versjon sendes ut og offentliggjøres.  

Vurderes for innhold: OK? 

Ja: sendes på høring Nei: må endre planer 

Skrivebordet 



Hva er utfordringene? - 2 

Høring og uttalelser 

– Gode løsninger oversees eller tas ikke med i vurderingen 

– Normalt fordi gode erfaringer er ikke delt godt nok 

– NB! Dette gjelder både tiltakshaver og myndigheter! 

 

– Naboer/ interessenter føler seg dårlig ivaretatt 

– Høringer har ikke vært godt nok gjennomført 

– Informasjon er ikke delt godt nok 

 



Hvordan kan behandlingen av saker optimaliseres? 



NEI.  



– Sikre at alle parter får informasjonen de trenger - 
tidlig nok 

 

– Sikre at naboer/ interessenter høres og ivaretas 

 

– Sikre enhetlige krav 

 

– Sikre BAT (beste tilgjengelige teknologi/teknikk) 

Hvordan kan behandlingen av saker optimaliseres? 



Hvorfor så vanskelig?  

– Manglende forståelse av:  

– Informasjon som er nødvendig? 

– Hvem som trenger hvilken 
informasjon? 

 

– Naboer: slitsomme eller nyttige? 

 

– Krav/ beste teknikker (BAT): 

– Mye informasjon eksisterer:  

– Vanskelig å finne og å sortere?  
 

– For liten tid? 

 

– (Myndighetene er litt skumle..?) 

 

 

 

Myndighetene 

Tiltakshaver 

Støyberegning? 

Naboer? 

BAT? 

Tid? 



Ting å huske på: 

Det er lov å ta kontakt med 
myndigheter (og konsulenter) i god tid 
før oppstart for å forklare hva som 
planlegges og høre hva de trenger.  

 

- De er ikke veldig skumle. 

 



Ting å huske på: 

Det er ikke alltid innlysende for 
andre hva dere holder på med eller 
ønsker å gjøre, og hva det kan 
innebære. 

– Husk hvor viktig dokumentasjon 
har blitt: alle skal ha det nå om 
dagen… 

– Viktig med kontakt og 
informasjon så tidlig som mulig. 

 



Tiltakshaver, konsulent og myndigheter: 

Man trenger ikke gjøre ting alene! 

 

Det er lov å lære av dem som har gjort 
det før! 

 

Ting å huske på: 



Det er lov å sammenlikne ens eget 
prosjekt med andre prosjekter for å 
finne ut: 

 

– Hva som kan gå galt 

 

– Hvilke tiltak som er best 
 

 

Ting å huske på: 



– Det finnes mange gode rapporter og 
veiledere 

 

– Mye informasjon om (beste mulige) 
teknikker 

Ting å huske på: 



Hvordan jobbe bedre? 

– Lettere tilgang til sammenliknbare 
prosjekter/dokumenter 
 

– God organisering og tydelig bestilling:  
– Hva trengs?  
– Hvor er listen lagt, og hvorfor? 

 

– Sjekklister for prosjekter:  
– Eksisterer de?  

– Gode nok? 



Kommunikasjon videre – til diskusjon 

– Kan vi snakke sammen og få forklart 
behov bedre?  

– Møter, forum?  
 

– Kan vi utarbeide bedre systemer for å 
få oversikt? 

– Informasjonsspredning, interne 
systemer? 

 



Målet: Klarere hindrene sammen! 

God kommunikasjon =  god gjennomføring! 

Veier er et samfunnsmessig gode som angår mange på forskjellig vis. 
Uansett hvordan:  
 Alle tjener på en god prosess. 



Takk for oppmerksomheten 



kirsten.kleveland@niras.com  
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