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KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ÅFJORD KOMMUNE - 
SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling til kommunestyret 
 
Åfjord kommunestyre vedtar kommunal planstrategi for Åfjord slik det går fram av 
vedlagte forslag til planstrategi, datert 20.11.2020, med følgende endringer: 

 Som tredje siste avsnitt under kapittel 5.7.3 tas inn: 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er et forskningsprosjekt som omfatter 
helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggere i Trøndelag. Første 
innsamlingsrunde fant sted i 1984 og den siste ble avsluttet i 2019. HUNT-
undersøkelsen, https://www.ntnu.no/hunt, skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for 
kommende planlegging der temaet er relevant. 

- I tabell over eksisterende planer i kapittel 6.1 settes inn merknad «Under 
utarbeidelse» for planen Leve hele Livet og vedtaksår «2019» for smittevernplan. 

- Som siste setning i siste avsnitt under kapittel 7 tilføyes: 

For utarbeidelse av planer der det er relevant, eksempelvis hovedplan for 
vannforsyning og hovedplan for vannmiljø og avløp, skal Nasjonale mål for vann og 
helse benyttes som grunnlag. 

- I tabellen under kapittel 7 settes oppstart til 2021 for alle planer med prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven, med unntak av klima- og miljøplan. 

Det delegeres til rådmannen å foreta eventuelle redaksjonelle endringer, som ikke 
endrer planstrategiens innhold, før endelig ferdigstilling og kunngjøring. 
 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 10-1. 

 
Saksprotokoll i Planutvalget - 20.01.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Planutvalget i Åfjord kommune vedtar å fremme saken for kommunestyret med slik 
innstilling: 

Åfjord kommunestyre vedtar kommunal planstrategi for Åfjord slik det går fram av 
vedlagte forslag til planstrategi, datert 20.11.2020, med følgende endringer: 

 Som tredje siste avsnitt under kapittel 5.7.3 tas inn: 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er et forskningsprosjekt som omfatter 
helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggere i Trøndelag. Første 
innsamlingsrunde fant sted i 1984 og den siste ble avsluttet i 2019. HUNT-
undersøkelsen, https://www.ntnu.no/hunt, skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for 
kommende planlegging der temaet er relevant. 

- I tabell over eksisterende planer i kapittel 6.1 settes inn merknad «Under 
utarbeidelse» for planen Leve hele Livet og vedtaksår «2019» for smittevernplan. 

- Som siste setning i siste avsnitt under kapittel 7 tilføyes: 

For utarbeidelse av planer der det er relevant, eksempelvis hovedplan for 
vannforsyning og hovedplan for vannmiljø og avløp, skal Nasjonale mål for vann og 
helse benyttes som grunnlag. 

- I tabellen under kapittel 7 settes oppstart til 2021 for alle planer med prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven, med unntak av klima- og miljøplan. 

Det delegeres til rådmannen å foreta eventuelle redaksjonelle endringer, som ikke 
endrer planstrategiens innhold, før endelig ferdigstilling og kunngjøring. 
 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 10-1. 

 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 11.02.2021  
Behandling: 
 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunestyre vedtar kommunal planstrategi for Åfjord slik det går fram av 
vedlagte forslag til planstrategi, datert 20.11.2020, med følgende endringer: 

 Som tredje siste avsnitt under kapittel 5.7.3 tas inn: 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er et forskningsprosjekt som omfatter 
helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggere i Trøndelag. Første 
innsamlingsrunde fant sted i 1984 og den siste ble avsluttet i 2019. HUNT-
undersøkelsen, https://www.ntnu.no/hunt, skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for 
kommende planlegging der temaet er relevant. 
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- I tabell over eksisterende planer i kapittel 6.1 settes inn merknad «Under 
utarbeidelse» for planen Leve hele Livet og vedtaksår «2019» for smittevernplan. 

- Som siste setning i siste avsnitt under kapittel 7 tilføyes: 

For utarbeidelse av planer der det er relevant, eksempelvis hovedplan for 
vannforsyning og hovedplan for vannmiljø og avløp, skal Nasjonale mål for vann og 
helse benyttes som grunnlag. 

- I tabellen under kapittel 7 settes oppstart til 2021 for alle planer med prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven, med unntak av klima- og miljøplan. 

Det delegeres til rådmannen å foreta eventuelle redaksjonelle endringer, som ikke 
endrer planstrategiens innhold, før endelig ferdigstilling og kunngjøring. 
 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 10-1. 

 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedta kommunal 
planstrategi med hovedvekt på kommunens planbehov i valgperioden. 
Kommunal planstrategi ble første gang behandlet i planutvalget den 21.10.2020, hvor 
det ble fattet slikt vedtak: 

Åfjord kommunes planstrategi for 2020 – 2023 skal beskrive kommunens og 
Åfjordssamfunnets rammevilkår, utfordringer og utviklingstrekk i valgperioden. 
Planstrategien er et viktig verktøy for kommunestyret når de prioriterer planer som er 
nødvendig får å få en ønsket utvikling for kommunen.  

Det faste planutvalget vil understreke at den overordnede målsettingen for å Åfjord 
kommune er å øke antall innbyggere eventuelt stabilisere innbyggertallet.  

Planstrategiens strategiske valg for kommunale prioriteringer denne valgperioden:  

 Klima og miljø  
 Kommunen som tjenesteyter  
 Arbeidskraft/kompetanse  
 Åfjord skal være et inkluderende, åpent og raust samfunn  
 Barn og unge skal trives og ha et trygt oppvekstmiljø  
 Kommunen skal være god på kunst og kultur  
 Utvikling av infrastruktur.  

For å oppnå dette vil Åfjord kommune i planperioden prioritere planoppgaver, som 
særlig understøtter tiltak for å bidra til en positiv befolkningsutvikling i kommunen. 
Denne målsettingen skal kjennetegnes i all planlegging i kommunen.  

Åfjord kommune skal også kjennetegnes av vekst og utvikling som legger til rette for at 
fremtidige generasjoner, på samme måte som vi i dag, kan nyte godt av naturmangfold, 
stabilt klima, ren luft og godt vann, noe som blant annet innebærer at FNs 
bærekraftsmål skal implementeres i kommunens planlegging og virksomhet.  
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Planutvalget vedtar med dette som utgangspunkt at forslag til kommunal planstrategi 
gjøres offentlig i henhold til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 10-1. 
Rådmannen bes om å innarbeide planutvalgets vedtak i forslaget til kommunal 
planstrategi, innhente nødvendige synspunkter og forberede sluttbehandling av den 
kommunale planstrategien. 

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 10-1. 

Synspunkter og merknader 
Forslaget til planstrategi har vært offentlig tilgjengelig i perioden fra 17.11.2020 til 
03.01.2021. Den 19.11.2020 ble forslaget sendt statlige og regionale myndigheter samt 
nabokommuner for innhenting av synspunkter. Det har totalt kommet inn ti uttalelser. 
Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor, 
etterfulgt av rådmannens kommentar til den enkelte uttalelsen. 

Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag, 04.01.2021 
Overordnede føringer 
Oppfordrer kommunen til å se hen til kunnskapen fra arbeidet som ble gjennomført i 
forbindelse med kommunereformen, spesielt med tanke på de utfordringer som da ble 
identifisert og hvordan Åfjord kommunen ønsker å møte disse. 

Det kan med fordel synliggjøres at bærekraftig økonomi er ryggraden i lokalsamfunnet, 
og at eventuelle endringer i økonomiske rammer vil kunne kreve prioriteringer i tiden 
som kommer. Det er hensiktsmessig at planstrategien gir en god beskrivelse av de 
økonomiske utfordringene kommunen står overfor i planperioden. 

Landbruk 
Det anbefales at det i samfunnsdelen utarbeides en langsiktig arealstrategi hvor bl.a. 
analyser av forventet befolkningsutvikling gir føringer for framtidig arealbehov. 
Arealstrategien må bygge på en vurdering av det framtidige behovet for 
utbyggingsareal til de viktigste formålene. Dette innebærer blant annet en vurdering av 
behovet for areal til boligformål og fritidsformål. 

Strategien bør derfor bidra til å ivareta verdifulle produksjonsressurser for jordbruk og 
skogbruk, og til å sikre grunnlaget for en god og bærekraftig utvikling av landbruket. 
Kommunen har valgt å utsette rullering av landbruksplanen, da det ikke er ressurser til 
å følge opp alle planer i perioden. Statsforvalteren som landbruksmyndighet forutsetter 
derfor at hensynet til primærnæringene ivaretas gjennom den overordna planleggingen. 

For å skape gode og attraktive sentrum og tettsteder og samtidig spare 
omkringliggende landbruks- og naturarealer, vil det være viktig å tenke samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging og høy arealutnyttelse. Vi vil minne om de 
nasjonale målsettingene om å ta vare på landbrukets ressursgrunnlag, synliggjort blant 
annet gjennom jordloven og nasjonal jordvernstrategi. Dette er en nasjonal målsetting 
som må synliggjøres gjennom lokale planer. 

Reindrift 
Grunnlovens § 108 og internasjonale forpliktelser pålegger både kommunale, regionale 
og statlige myndigheter til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv i samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Statsforvalteren i Trøndelag 
kan ikke se at planstrategien har innlemmet noen av de overnevnte punktene. 

Reindriften er en av de mest arealavhengige næringene i Norge, og en av de største 
utfordringene for reindrifta er tap av beitearealer til utbyggingsinteresser. I tillegg er 
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næringen definert som en urfolksnæring og er derfor spesielt viktig for å ivareta 
hensynet til det sørsamiske levesett og kultur. 

Tidlig involvering av reindrifta er avgjørende, både for å kartlegge arealbehovet og 
mulige fremtidige konfliktområder knyttet til kommunens utviklings- og innsatsområder. 

Klima og miljø 
Når det gjelder FNs bærekraftmål peker Statsforvalteren som miljømyndighet spesielt 
på målene 12 Ansvarlig produksjon og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Livet 
under vann og 15 Livet på land. 

Det kan være et godt alternativ at temaene i gjeldende klima- og miljøplan innarbeides 
som en del av samfunnsplanen. Strategier og prioriteringer i klima- og miljøspørsmål 
bør ha realistiske måloppnåelser, og tilpasses kommunens faktiske forhold. 

Klimaregnskap og klimatilpasning henger naturlig sammen med flere andre tema som 
for eksempel samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og bevaring og 
restaurering av myr. Naturmangfold henger sammen med friluftsliv, klimatilpasning, 
arealbruk m.m. Vi foreslår at kommunen utarbeider strategier for temaene friluftsliv, sti- 
og løypenett, motorferdsel i utmark/på sjøen, strandsone, klima, klimatilpasning, 
naturmangfold, forurensning, sykkelveier og samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Om disse temaene er del av samme plan vil det være enklere å 
se dem i sammenheng der det er naturlig. Også plan for vann og avløp kan være nyttig 
å se på i sammenheng med noen av de andre temaene som er omtalt. 

Kommunen bør også ha en strategi for arealbruk. Det er bra at kommunen ønsker å se 
på områder for fritidsbebyggelse i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen. Det 
kan være fornuftig å utarbeide strategi også for fritidsbebyggelse som bør ses i 
sammenheng med flere tema som er nevnt i avsnittet over. 

Det er svært positivt at kommunen ønsker at arealnøytral forvaltning skal stå sentralt i 
arbeidet med arealdelen. Også arealdisponeringen i sjøområdene og 
strandsoneforvaltning er viktige tema som det er positivt at kommunen ønsker å ha 
søkelys på videre. 

Det er også bra at kommunen har en bevissthet rundt verdien av naturmangfold, stabilt 
klima, ren luft og godt vann, og ønsker at fremtidige generasjoner også skal få nyte 
godt av dette. Kunnskap om naturmangfoldet bør ligge til grunn for all arealplanlegging. 
Kunnskapsgrunnlaget i Åfjord kommune er relativt gammelt, og det er derfor behov for 
et bedre kunnskapsgrunnlag. Strategier for naturmangfold er et veldig nyttig grunnlag i 
videre arealplanlegging, og kan bidra til å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Det er 
også nyttig å ha god oversikt over naturmangfoldet for bedre å kunne planlegge løyper 
og stier og annen friluftslivsbruk. I forbindelse med kartlegging av friluftsområder og 
utarbeidelse av Plan for idretts- og friluftsanlegg er det viktig å huske at noen 
naturområder er mer sårbare for stor ferdsel enn andre, og kanalisering av ferdsel til 
mindre sårbare områder, eller til mindre sårbare tider av året, er alltid positivt. I den 
sammenheng vil vi minne om Sensitive artsdata som kartfester viktige arter som kan 
være sårbare for stor menneskelig trafikk. Dersom kommunen har naturtyper som 
krever skjøtsel som for eksempel slåttemark, kan en også utarbeide strategier for 
bevaring av natur gjennom skjøtsel. 

Miljødirektoratet vil lyse ut midler for 2021 for utarbeidelse av plan for naturmangfold, 
og kommunen kan vurdere om en slik plan kan være aktuell å utarbeide. 

Helse og omsorg 
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Med en aldrende befolkning må det gjøres vurderinger av behov for endringer i 
sammensetningen av boligtyper i kommunen. Når det arbeides videre med planverket 
innen helse- og omsorg må kommunen aktivt ta inn de planbehov som utløses av Leve 
hele livet – En kvalitetsreform for eldre. 

Reformen legger opp til at kommunene behandler og vedtar hvordan reformens 
løsninger skal innføres lokalt. De kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil 
bli prioritert ved søknad om midler fra relevante eksisterende og eventuelt nye 
øremerkede ordninger. Kommunene bør synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert 
i kommuneplanens samfunnsdel, og eldrerådet bør medvirke i planprosessene som 
kan knyttes til Leve hele livet. 

Det er svært positivt at Åfjord kommune tydelig løfter psykisk helse og rus inn i 
folkehelsearbeidet. 

Samfunnssikkerhet 
Det er positivt at den nye kommunen tar samfunnssikkerhet og beredskapsplikten på 
alvor, og skal utarbeide ny helhetlig ROS-analyse mv. Kommunen skal også utarbeide 
ny samfunnsdel, og det forventes at samfunnssikkerhet- og beredskap blir et viktig 
tema i den planen. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag 
Mye av det Statsforvalteren peker på i sin uttalelse er rettet mot kommende 
planprosesser, i første rekke kommuneplanprosessen, og kan ivaretas gjennom videre 
planarbeid. Rådmannen ser likevel at forhold knyttet til eksempelvis fremtidige, 
økonomiske utfordringer, reindrift og kvalitetsreform for eldre med fordel kunne vært 
nevnt tydeligere i planstrategien. Utarbeiding av plan for Leve hele Livet er igangsatt. 
Dette vil naturlig inngå i kommende planlegging og rådmannen tilrår at det ikke foretas 
endringer i forslaget til planstrategi på bakgrunn av dette. 

Når det gjelder det påpekte behovet for ferskere og bedre kunnskapsgrunnlag for 
naturmangfold, må det tas stilling til om det skal utarbeides plan for naturmangfold som 
grunnlag for kommuneplanarbeidet. Rådmannen foreslår at dette vurderes ved 
utarbeiding av planprogram for kommuneplanen. 

Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune, 22.12.2020 
Folkehelse 
Forslaget til planstrategi viser ikke til Folkehelselovens krav om Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer («Oversiktsdokumentet»), som er et viktig 
grunnlagsdokument for utarbeidelse av planstrategier. Dokumentet skal også brukes til 
å formulere mål og tiltak i eventuelle temaplaner og selvsagt til revidering av 
samfunnsdelen. Hvis kommunen ikke har utarbeidet dette, bør dette arbeidet prioriteres 
– i et omfang tilpasset kommunen. 

Kommunen bruker på folkehelsefeltet statistikk fra folkehelseprofilene til FHI. Etter 
HUNT-undersøkelsene har kommunen tilgang på lokale data som bør benyttes. 

Det er viktig å være oppmerksom slik at strategiplan for folkehelse ikke blir en 
helsetjenestetung plan, men en plan hvor alle sektorer bidrar med sitt og ser sin rolle 
og funksjon i det store folkehelsearbeidet. 

FNs bærekraftsmål 
Kunnskapen om klimaendringene gjør at de miljømessige faktorene må vektes 
betydelig tyngre enn de sosiale og økonomiske dersom vi skal ha mulighet til å oppfylle 
målene. 
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Trøndelag fylkeskommune vil invitere kommunene til samarbeid i et nettverk der 
hensikten er å kunne lære av hverandre gjennom å dele kunnskap og erfaringer om 
implementering av FNs bærekraftsmål i organisasjonene. 

Klima 
For en kystkommune som Åfjord vil havnivåstigning og ekstrem nedbør være viktige 
fysiske klimarisikofaktorer som kommunen må ivareta i sine risiko og 
sårbarhetsvurderinger, særlig med tanke på arealplanlegging. En regional strategi for 
klimaomstilling som beskriver satsningsområder for klimaomstilling i hele fylket er nylig 
vedtatt. 

Vannforvaltning 
Vi minner om at ny regional plan for vannforvaltning med tiltaksprogram blir vedtatt i 
utgangen av 2021, og forutsettes koblet inn i kommunal planlegging på lik linje med 
andre nasjonale og regionale føringer. 

Fylkesvegene 
Fylkeskommunen baserer arbeidet med fylkesveiene på Delstrategi veg 2019- 2023 
som ble vedtatt av fylkestinget oktober 2018. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer vil bli prioritert inneværende år. 

Under folkehelse foreslås det tatt inn informasjon om HUNT-undersøkelsen i 
planstrategien, med lenke til aktuell nettside. 

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer vil bli prioritert utarbeidet i 2021. 

Både regional strategi for klimaomstilling, regional plan for vannforvaltning og 
delstrategi veg er nevnt i forslag til planstrategi under kapittel 3, Regionale føringer. 

Ut over dette er mye av det Trøndelag fylkeskommune peker på i sin uttalelse er rettet 
mot kommende planprosesser og kan ivaretas gjennom disse. 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 07.12.2020 
Plandokumentet gir en god oversikt over oppgaver som kommunen ønsker å prioritere 
og synes å gi et godt grunnlag for det videre planarbeidet. 

Det er viktig å se på gode løsninger for kollektivtrafikken i tillegg til god 
arealplanlegging. 

Statens vegvesen vil kunne bistå kommunen med kompetanse i lys av vårt 
sektoransvar for vegtrafikk. Statens vegvesen bidrar gjerne med trafikkdata, 
ulykkesdata eller lignende dersom kommunen ønsker det. Statens vegvesen viser for 
øvrig til kartbaserte innsynsløsning vegkart.no som gir innsyn i data fra nasjonal 
vegdatabank (NVDB). 

Rådmannens kommentar til Statens vegvesen 
Tas til orientering. 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.12.2020: 
Klimaendringer og klimatilpasning 
Det er gledelig at kommunen høsten 2020 fattet vedtak om oppstart av en klima- og 
miljøplan. Vi ber kommunen særlig vektlegge forholdet til klimatilpasning og hvordan 
kommunen best kan tilpasse seg et klima i endring. Tilpassing til forventa 
klimaendringer er en planoppgave. Den helhetlige forvaltningen av vannets kretsløp er 
også en planoppgave. 
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Det er viktig at en allerede i en tidlig planfase har en høy bevissthet rundt hvilke arealer 
som er best egnet til innfiltrering og fordrøying av vann, hvilke arealer som kan sikre 
trygg bortledning og hvilke arealer som er best egnet til å bygge på. 

Hensynet til flomfare må ses i sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Kommunen bør forsikre seg om at både resipient og VA-infrastruktur har tilstrekkelig 
kapasitet før nye byggeområder planlegges. Det er viktig at alle vassdrag og 
dreneringslinjer blir kartlagt tidlig i planprosessene slik at ny bebyggelse og infrastruktur 
kan plasseres uten at det er fare for skade. 

Vassdragsforvaltning 
Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging 
og utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse 
prosessene. 

NVE anbefaler at kommunen har en tydelig strategi for forvaltningen av vassdragene 
sine. Det kan være å etablere tilstrekkelige byggegrenser, unngå tiltak i vassdrag og 
vassdragsnære områder og unngå bekkelukkinger.  

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 

Energianlegg 
Kommunens planer må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter 
energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planene kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

ROS-analyse 
Det er gledelig at kommunen vil starte opp arbeidet med en helhetlig ROS-analyse og 
beredskapsplan. ROS-analysen må brukes til å styre arealbruken og ivareta 
samfunnssikkerheten i arealplanleggingen. Vi anbefaler å benytte DSBs veileder som 
grunnlag for dette arbeidet. 

Rådmannens kommentar til Norges vassdrags- og energidirektorat 
Mye av det Norges vassdrags- og energidirektorat peker på i sin uttalelse er rettet mot 
kommende planprosesser og kan ivaretas gjennom videre planarbeid. 

Uttalelsen tas til orientering. 

Uttalelse fra Kystverket, 24.11.2020 
Kystverket vil understreke de nasjonale målsetningene om å utvikle kysten og 
havområdene til verdens sikreste og reneste. Dette er en nasjonal målsetning som 
nødvendigvis må inkluderes, synliggjøres og aktualiseres gjennom både regionale og 
lokale planer. 

Kommunen sin aktive påvirkning til utvikling av kommunen generelt og kystsonen 
spesielt henger sammen med de strategiske valgene og prioriteringene som 
fremkommer i planstrategien. Kommunens innflytelse på utvikling av kystsonen vil 
kunne styrkes proporsjonalt. Det vises i denne sammenheng særlig til etableringen av 
felles, regional kystsoneplan for Namdalen, som kommunen er delaktig i. 

Vi vurderer ikke planstrategien å bryte med nasjonale/regionale hensyn og føringer og 
anser strategidokumentet til å være behovsdekkende for den samfunnsutviklingen 
Åfjord kommune ser for seg i den kommende 4-års perioden. Fremlagt planstrategi gir 
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muligheter for å ivareta de viktigste samfunnsinteressene i et lokalt, regionalt og 
nasjonalt perspektiv. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Kystverket 
Mye av det Kystverket peker på i sin uttalelse er av generell karakter og til dels rettet 
mot kommende planprosesser. 

Uttalelsen tas til orientering. 

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet, 17.12.2020 
Vi understreker både sjømatmeldingens betydning, nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging, og regjeringens ønsker om at Norge skal være 
verdens ledende sjømatnasjon. Mulighetene for de marine næringer må derfor 
tilrettelegges og synliggjøres. 

Vår vurdering er at det er viktig at arbeidet med samfunnsdelen kommer først, og at 
mål og strategier fra denne gjenspeiles i arbeidet med arealdelen. Samfunnsdelen 
legger viktige rammer og føringer for arealdelen, og skal være førende for denne. 

For Fiskeridirektoratet er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar. Forvaltningen av 
arealet må være bærekraftig, balansert mellom bruk og vern. Det må samtidig bidra til 
at kommende generasjoner kan dra nytte av de fordeler som ressursene, 
beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir. 

En tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling kan sees i sammenheng med 
avfallshåndteringen i kommunen og hovedplan for vann og avløp. Dette for på best 
mulig måte å forhindre at avfall, inkludert mikroplast, slippes ut sammen med 
avløpsvann og overvann til det marine miljøet. 

Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som 
mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt viktig ved blant 
annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, småbåthavner, 
havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsnett. Vi anbefaler at alle planlagte 
inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen, søkes lokalisert der hvor de gjør 
minst skade på miljøet. Dette innebærer for eksempel å forhindre skader på naturtyper 
som er sjeldne eller særlig verdifulle. 

Fiskeridirektoratet region Midt er opptatt av at sjøbunnen i minst mulig grad påvirkes og 
beslaglegges. Alle typer rør, ledninger og kabler som fordrer bruk av sjøbunnen bør så 
langt det er mulig, legges samlet i felles trasé. Vi anbefaler at kommunen vurderer en 
overordnet plan for slike tiltak i sjø, eventuelt som en del av en utvidet 
kommunedelplan som for eksempel for småbåthavner. 

Etter vår vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for lokalisering og utbygging 
av småbåthavner. Vi ønsker at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst mulig 
negativ påvirkning på miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg 
fremfor å belaste mange områder. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Fiskeridirektoratet 
Rådmannen er enig i vurdering av at samfunnsdelen til kommuneplanen legger viktige 
rammer og føringer for arealdelen og at arbeidet med samfunnsdelen må komme først. 

Etter rådmannens vurdering er planarbeidet i inneværende valgperiode ambisiøs nok 
og tilrår ikke at det settes i gang utarbeidelse av overordnet plan for tiltak i sjø nå. 
Temaet må forsøkes ivaretatt på best mulig måte i arbeidet med kommuneplanen. Det 
samme gjelder for småbåthavner. Kommunen er bevisst på problemstillingen og 
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rådmannen er i utgangspunktet enig i at småbåtplasser bør samles på færre, større 
anlegg. Dette er imidlertid krevende i realiteten, både det å finne egnede lokaliteter 
som i tillegg bør samsvare med grunneiers ønske. 

Ut over dette er mye av det Fiskeridirektoratet peker på i sin uttalelse er av generell 
karakter og til dels rettet mot kommende planprosesser og kan ivaretas gjennom disse. 
Det gjelder for så vidt også hvor småbåthavner skal kunne etableres. 

Uttalelse fra Mattilsynet, 17.12.2020 
Ved å få tilsendt planer til høring, vil vi få en mulighet til å komme med innspill til 
planarbeidet når det gjelder blant annet drikkevannsforsyning og beskyttelse av 
vannforekomster. Dette gjelder de som benyttes i dag til uttak av drikkevann og 
eventuelle fremtidige drikkevannskilder. 

Det er viktig at hovedplan for vannforsyning integreres tilstrekkelig i planstrategien slik 
at den blir et tilstrekkelig styringsobjekt. 

I tillegg til FNs bærekraftmål anbefaler vi at Nasjonale mål for vann og helse (2014) blir 
benyttet som grunnlag for utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning, Hovedplan 
vannmiljø og avløp og andre relevante planer. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Mattilsynet 
Det tas inn i planstrategien at Nasjonale mål for vann og helse skal benyttes som 
grunnlag for utarbeidelse for planer der det er relevant. 

Ut over dette er mye av det Mattilsynet peker på i sin uttalelse rettet mot kommende 
planprosesser, i første rekke hovedplan for vannforsyning. 

Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 
14.12.2020 
Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre tilgjengelighet til 
mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, samtidig som miljø- og 
samfunnshensyn ivaretas. 

Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som 
byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og 
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av 
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare dette. 

Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan tas ut der de 
naturlig forekommer. Mineralindustrien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er 
nødvendig for samfunnet, den skaper arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger i 
lokalsamfunnet. God planlegging og synliggjøring av mineralressurser, på kommunalt 
og regionalt nivå, bidrar også til å gi mineralnæringen forutsigbare rammebetingelser 
på kort og lang sikt. 

Direktoratet anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i 
tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av kommunens 
mineralressurser. Videre bør det gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på 
nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging.  

Direktoratet anbefaler at temaet mineralressurser også tas inn i overordnede føringer i 
samfunnsdelen til kommuneplanen. Slik vil grunnlaget for videre behandling av 
mineralske ressurser og områder for råstoffutvinning være vurdert før revisjon av 
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arealdelen til kommuneplanen. Direktoratet anbefaler videre at det blir vurdert å 
utarbeide en temaplan for mineralressurser, som inkluderer lokal forvalting av 
ressursene. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 
Temaplan for mineralressurser vurderes ved utarbeiding av planprogram for 
kommuneplanen. 

For øvrig er mye av det Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard peker på i sin uttalelse av generell karakter og rettet mot kommende 
planprosesser og kan vurderes og ivaretas gjennom disse. 

Uttalelse fra Sametinget, 16.12.2020 
Samisk reindrift er til stede i kommunen, og Sametinget anser at reindriften må 
involveres tidlig i arealsaker. 

Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i 
kommuneplanleggingen. Sametinget er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske 
kulturminner og kan bistå kommunen med en orientering om samiske kulturminner i 
kommunen hvis dette er ønskelig. 

Sametinget vil ta stilling til arealdisponeringer i forhold til enkeltsaker, arealplaner og 
reguleringsplaner når disse kommer på høring. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Sametinget 
Det Sametinget peker på i sin uttalelse er rettet mot kommende planprosesser, i første 
rekke kommuneplanen. 

Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 20.11.2020 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer. 

Rådmannens kommentar til uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 
Uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tas til etterretning. 

Folkehelsevurdering 
Folkehelseperspektivet er ivaretatt i planstrategien og vil være en vesentlig premiss for 
videre planlegging. 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning at den kommunale planstrategien gir en god oversikt 
over det kommunen har av gjeldende planer og behov for revidering og utarbeiding av 
nye planer. Dette danner grunnlaget for hva som skal prioriteres av planarbeid i 
planperioden. 

Det har tatt noe lenger tid å få vedtatt planstrategien enn forutsatt. Oppstartstidspunkt 
for prioriterte planer bør derfor endres. For alle planer med prosesskrav etter plan- og 
bygningsloven, med unntak av klima- og miljøplan settes oppstart til 2021. 

Forslag til kommunal planstrategi har vært gjort offentlig og samtidig sendt regionale 
myndigheter og nabokommuner for uttalelse. På bakgrunn av innkomne merknader er 
det foreslått noen mindre endringer i planstrategidokumentet, se rådmannens 
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innstilling. Det nye forslaget til kommunal planstrategi legges fram for endelig politisk 
behandling. 
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