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Prinsipper og 
kriterier for om 
det bør fremmes 
innsigelse

a) Nasjonal 
betydning

b) Føre-var

c) 
Konsekvens 

for folkehelsen

d) Utjevning 
av levekår

e) 
Medvirkning

f) Samfunns-
nytte

g) Alternativer

h) Samlet 
vurdering



a) Vurdering av 
hvorvidt 
folkehelsehensyn er 
av nasjonal eller 
vesentlig regional 
betydning eller av 
andre grunner har 
vesentlig betydning 

• Folkehelseloven (2011)

• Plan og bygningsloven (2008)

• Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode 

liv i eit trygt samfunn 

• FN’s bærekraftsmål (2015)

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)

• Statlig planretningslinjer for samordnet bolig, areal og 

transportplanlegging (2014)

• Departementene (2020). Handlingsplan for fysisk 

aktivitet 2020-2029. Sammen om aktive liv.

Eksempler på lover, retningslinjer, meldinger etc. 

hvor nasjonale folkehelsehensyn er forankret



b) Føre-var 
prinsippet

Eksempler på spørsmål 

som kan stilles

• Helt sikker kunnskap 
mangler, men er det 
grunnlag for å være 
føre-var?

Vitenskapelig 
usikkerhet

• Fremmer forslaget 
gode vilkår for helse 
og ikke bare forhindrer 
dårlige helseforhold?

Helse-
fremming



e) Medvirkning

Eksempler på spørsmål 

som kan stilles

• Har planmyndigheten 
sikret åpen og bred 
medvirkning gjennom 
hele planarbeidet? 

Krav om 
medvirkning 

generelt

• Har planmyndigheten 
sikret aktiv medvirkning 
fra grupper/interesser/ 
lokalmiljøer som krever 
spesiell tilrettelegging?

Krav om 
spesiell 

tilrettelegging



f) Tiltakets 
samfunnsmessige 
nytte 

Eksempler på spørsmål 

som kan stilles

• Er det vurdert at  
helseeffekter ofte 
kommer langt frem i tid?

Langsiktighet

• Er det vurdert at 
folkehelseverdier ikke 
alltid kan telles?

Verdier som 
ikke kan 

telles



Oversikt over 
sentrale 
folkehelse-
interesser

Flere folkehelsehensyn er ivaretatt 

av andre sektorer i deres veiledning.

Oversikten over temaer er ikke 

uttømmende. 

Bokvalitet og universell utforming Barn og unge

Lokal sosial bærekraft Fysisk aktivitet



Bokvalitet og 
universell 
utforming

Forhold som kan gi grunnlag for 

innsigelse kan være at 

planleggingen ikke

• sikrer gode nok uteområder, lysforhold 

og miljøkvalitet

• tar tilstrekkelig høyde for universell 

utforming og tilgjengelighet for alle

• tar tilstrekkelig hensyn til den delen av 

befolkningen som har lav mobilitet med 

hensyn til nærhet mellom funksjoner



Barn og unge
Forhold som kan gi grunnlag for 

innsigelse kan være at

• Arealer og anlegg ikke er tilstrekkelig 

sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 

og annen helsefare

• Mangler på tilstrekkelige arealer hvor 

barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø 

• Det ikke avsettes tilstrekkelige, store nok 

og egnede areal til barnehager og skoler 

mm.



Lokal sosial 
bærekraft 

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse være at det 

er overveiende sannsynlig at planleggingen kan bidra til

• Å påvirke utsatte områders omdømme og attraktivitet 

negativt

• Miljømessig urettferdighet og helserisiko

• Segregering 
(geografisk opphoping av homogene populasjoner)

• Gentrifisering 
(beboere prises ut til fordel for mer velstående grupper)



Fysisk aktivitet

Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være

• At planen motvirker effektiv framkommelighet for aktiv 

transport på overordnet nivå

• At planen motvirker effektiv framkommelighet for aktiv 

transport i nærmiljøer, f eks knyttet til sammenhengende 

forbindelser og snarveier

• At planen svekker muligheten for fysisk aktivitet og 

nærfriluftslivsliv i bo- og nærmiljøer mm. 

Handlingsplan for fysisk 

aktivitet 2020-2029



Eksempler på andre 
sektorers rundskriv/ 
veiledere/ 
retningslinjer som 
kan være relevante: 



Eksempler på 
relevant litteratur

• Cityplan og Norconsult AS (2019). Byplanlegging som fremmer 
folkehelse. Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger. 

• DogA (2019). Folketråkk-plattformen om medvirkning i planlegging. 
• FHI (2020). Årets Folkehelseprofiler har tema lokal sosial bærekraft, 

folkehelse og planlegging og er utarbeidet i samarbeid med 
Helsedirektoratet

• Helsedirektoratet (2019). Systematisk folkehelsearbeid – veileder. 
• Helsedirektoratet (2020). Nasjonale og vesentlige regionale interesser 

på folkehelseområdet i planlegging. 
• Helsedirektoratets nettside om Folkehelsearbeid i kommunen –

oversikt over Nyhetsbrev (skroll nedover på nettsiden). 
• Helsedirektoratet. Sjekkliste for helsefremmende nærmiljøer. 
• Høgskulen i Volda (2019). Sluttrapport fra Nærmiljøprosjektet. Råd om 

bl.a. medvirkning. Kortversjon av rapporten.
• NAL (2019). Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. 
• NIBR (2020). Vestby, G. M. et al. Seniortråkk og andre 

medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn Erfaringer, råd 
og anbefalinger. NIBR-rapport 2020:4.

• NIBR (2019). Hofstad, H. Kommunal planlegging som redskap for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Oppsummering av erfaringer fra 
tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører. 

• NIBR (2017). Millstein, M og Hofstad, H. Fortetting og folkehelse
• NIBR (2017) Hofstad, H. og Bergsli, H. Sosial bærekraft og folkehelse

https://www.google.com/search?q=byplanlegging+som+fremmer+folkehelse#spf=1599408586811
https://doga.no/folketrakk
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid/innsigelser-i-arealplanlegging-ved-interesser-av-nasjonal-eller-vesentlig-regional-betydning
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid/innsigelser-i-arealplanlegging-ved-interesser-av-nasjonal-eller-vesentlig-regional-betydning#innsigelsesmyndigheten-skal-gjore-vurderingen-ut-fra-fastsatte-prinsipper-og-kriterier
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2617619?show=full
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2632209
https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling
https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/asset/dspace:18295/2020-4.pdf
https://fagarkivet.oslomet.no/nb/item/kommunal-planlegging-som-redskap-for-a-redusere-sosiale-helseforskjeller-oppsummering-av-erfaringer-fra-tidligere-forskning-og-workshop-med-nokkelaktorer
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Fortetting-og-folkehelse/
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkehelse-og-sosial-baerekraft

