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1 BAKGRUNN 
Føringer for kommunal planstrategi er å finne i plan- og bygningsloven § 10-1: 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, 
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Dette er den første planstrategien som utarbeides for Åfjord kommune etter sammenslåingen av 
de tidligere kommunene Åfjord og Roan. 

2 NASJONALE FORVENTNINGER 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-2023.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den 14. mai 
2019. De nasjonale forventningene summeres opp i følgende punkter: 

2.1 PLANLEGGING SOM VERKTØY FOR HELHETLIG OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
 Fylkeskommunene og kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen.  

 Regionale planer og kommuneplanens samfunnsdel brukes for å gi strategisk retning til 
samfunnsutviklingen og for å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Planene følges opp i 
økonomiplanleggingen. 

 Fylkeskommunene og kommunene vektlegger kostnadseffektivitet for private og offentlige 
aktører på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i planleggingen. 

 Kommunene benytter de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og 
forenkle planleggingen. Kommunene tilpasser detaljeringsgraden i planer og utredninger til 
behovet. 

 Kommunene bidrar til å sikre effektiv og rask behandling av private reguleringsplanforslag, og 
til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon. 

 Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig for å ivareta nasjonale og viktige regionale 
interesser, der tidlig dialog og interesseavveiing ikke har ført fram. 

 Kommunene vektlegger den private eiendomsretten i planleggingen. 

 Fylkeskommunene formulerer klare behov og prioriteringer som innspill til 
konseptvalgutredning for store statlige samferdselstiltak. Fylkeskommuner og kommuner 
legger vedtatte statlige planer til grunn for egen planlegging. 

 Fylkeskommunene og kommunene tar i bruk digitale dialogløsninger og legger til rette for 
enkel tilgang til plandata i digitalt planregister, og til temadata i det offentlige kartgrunnlaget. 
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 Kommunene tar i bruk digitale verktøy basert på eByggesak-standarden, for å sikre en mer 
effektiv og fulldigital saksbehandling av byggesøknader. 

 Fylkeskommunene vurderer bruk av gjensidig forpliktende avtaler for å styrke oppfølgingen av 
de regionale planene. 

 Kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens samfunnsdel, og legger 
disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 Kommunene prioriterer arbeidet med planstrategi for å sikre at planene er oppdaterte og møter 
framtidens behov, også i forbindelse med kommunesammenslåinger. 

 Fylkeskommunene og kommunene bruker planleggingen til å se oppgaver som de får tilført 
gjennom kommune- og regionreformen i sammenheng med andre samfunnsoppgaver. 

 Kommuner som ikke har slått seg sammen, bruker planleggingen til å diskutere om de har 
forutsetninger for å møte framtidens utfordringer alene, eller om de bør slå seg sammen med 
nabokommuner. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å styrke samiske språk, kultur og 
næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant. 

 Fylkeskommunene og kommunene baserer samfunns- og arealplanleggingen på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og har tilgang til nødvendig plankompetanse. 

 Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som samordningsarena. Kommunene, 
fylkesmannen, andre statlige myndigheter og Sametinget bruker forumet aktivt til å gi tydelige 
signaler tidlig om hva som er nasjonale eller regionalt viktige hensyn i den enkelte sak. 

2.2 VEKSTKRAFTIGE REGIONER OG LOKALSAMFUNN I HELE LANDET 
 Fylkeskommunene og kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, 

inkludert utslipp fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging. Oppdatert kunnskap om forventede klimaendringer og konsekvenser brukes 
i planleggingen. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin 
planlegging, og legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn for 
arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling i alle 
deler av landet og mobiliserer og utvikler bedrifter og næringsmiljøer til å hevde seg nasjonalt 
og internasjonalt. 

 Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye 
arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer som ivaretar 
samfunnets behov. 

 Fylkeskommunene tar ansvar for den regionale kompetansepolitikken og legger til rette for god 
tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft, blant annet gjennom oppdaterte regionale 
planer. 

 Fylkeskommunene ivaretar flyktningers og innvandreres behov for opplæring som møter 
regionalt behov for arbeidskraft. 

 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, 
friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i 
planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til. 

 Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og 
langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
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 Fylkeskommunene og kommunene utvikler de norske verdensarvområdene som fyrtårn for 
den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltningen gjennom arealplanleggingen. 

 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin 
planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. 

 Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts- og 
havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for økt verdiskaping og nye grønne næringer 
innenfor jord- og skogbruk. 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i 
landbruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere 
nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale jordvernmålet. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på å bevare naturgrunnlaget for samisk kultur 
og næringsutvikling. Planleggingen sikrer reindriftens arealer samtidig som hensynet til 
reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark 
og har særlig oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette skjer blant 
annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for gode leveområder for ville, pollinerende 
insekter gjennom planleggingen og drift av arealer. 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer og avveier 
utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lagring av, 
byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv. 

2.3 BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING 
 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 

avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene fastsetter 
regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt 
samferdselsnett i hele landet. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette 
er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom 
fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, 
kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, handel og 
andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 
eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 
blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 
kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 
mindre mobile. 

 By- og omlandskommuner, sammen med fylkeskommunene, videreutvikler samarbeidet om 
transport på tvers av administrative grenser der dette bidrar til effektiv ressursbruk, 
næringsutvikling, bosetting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for kostnadseffektiv framføring av mobil- og 
bredbåndsnett gjennom bruk av eksisterende føringsveier. 
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2.4 BYER OG TETTSTEDER DER DET ER GODT OG BO OG LEVE 
 Kommunene har en aktiv og helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 

sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i 
eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 

 Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig og 
forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere. 

 Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes strategi for 
samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god 
tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. 

 Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til 
boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter. 

 Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger for vanskeligstilte i boligmarkedet. 

 Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til 
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene legger universell utforming til grunn i planlegging 
av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen. 

 Kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger med 
utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige landskapstrekk. Eldre 
bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi. 

 Fylkeskommunene og kommunene ivaretar kunst og kultur som del av kommunal og regional 
planlegging, og legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv. 

 Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av 
aldersvennlige kommuner og fylker. 

 Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger 
som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser for alle. 

 Fylkeskommunene og kommunene ivaretar vassdragenes bruks- og verneverdier i sin 
planlegging. Vassdragenes potensial for trygg avledning av overvann og naturbasert demping 
av flom, utnyttes. 

 Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen. 

 Kommunene ivaretar barn og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging 
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø. 

 Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning 

3 REGIONALE FØRINGER 
Trøndelagsplanen 2019-2030 er vedtatt i 2018. Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre 
innsatsområder og ni prioriterte retningsmål fram mot 2030: 

Bolyst og livskvalitet 
I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag 
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling 

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi 
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I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 

Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 
I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur 
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster 
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem 

Trøndelagsplanen, regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023, er vedtatt av 
fylkestinget den 17.06.2020. 

I planstrategien listes opp vedtatt planer og planer under utarbeidelse og som skal gjelde for 
fylkestingsperioden: 

 
Navn på plan Vedtatt 
Trøndelagsplanen 2018 
Klima og energi 
Strategi for klimaomstilling 

 
Under utarbeidelse 

Utdanning 
Kompetansestrategi for Trøndelag  
Framtidas skole - Skolebruksplan for Trøndelag  

 
2019 
2017 

Samferdsel 
Samferdselsstrategi for Trøndelag  
Delstrategi mobilitet  
Delstrategi trafikksikkerhet  
Delstrategi sjø  
Delstrategi gods  
Delstrategi veg  

 
2017 
2019 
2019 
2019 
2019 
2018 

Næring 
Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag  
(FoU-strategi inngår i revisjon)  
Matmanifest Trøndelag  
Melding om kystskogbruket  

 
2017 
 
2011 
2015 

FoU 
Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag  

 
2015 

Kultur 
Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag  

 
2015 

Arealbruk 
Regional plan for arealbruk 

 
Under utarbeidelse 

Geografisk avgrensede planer 
Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen 
Regional plan for Dovrefjellområdet 
Regional plan for Forollhogna 

 
2011 
2016/2017 
2013 

Interkommunale planer 
Trondheimsregionen – IKAP 2 
Interkommunal kystsoneplan – sør (Kysten er klar) 
Interkommunal kystsoneplan for Namdalen (inkl. Nord-Fosen) 
Innherredsbyen – felles areal- og transportstrategi 

 
2015 
2014? 
Under utarbeidelse 
Under utarbeidelse 

Kulturminner 
Regional plan for kulturminner (må vurderes om Regional plan for 
Røros bergstad og Circumferensen inngår i ny plan) 

 
Under utarbeidelse 

Vannforvaltning 
Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag  
Revisjon av Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag  

 
2015 
Under utarbeidelse 

Internasjonalt arbeid 
Internasjonal handlingsplan 

 
Under utarbeidelse 
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4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

4.1 FOSENREGIONEN 
Fosenregionen (interkommunalt politisk råd for Fosenregionen) er en videreføring av Fosen 
regionråd som ble etablert i 1988. Deltakere i Fosenregionen er Indre Fosen, Osen, Ørland og 
Åfjord. 

Hovedområdene for virksomheten er samarbeidstjenester som skal gi fosningene bedre levevilkår, 
fra helse, oppvekst, næring, samferdsel, reiseliv, kultur og infrastruktur. Samarbeidet omfatter alle 
områder som kommunene skal levere tjenester innenfor, men også det som regionen ønsker å 
samhandle om for å legge til rette for folk og næringsliv på Fosen. 

Det er etablert interkommunalt samarbeid på flere områder på Fosen, eksempelvis Fosen helse 
IKS, Fosen barnevern, Fosen brann- og redningstjeneste og Fosen renovasjon. 

4.2 KOMMUNEREFORMEN 
Kommunene Åfjord og Roan ble fra 01.01.2020 slått sammen til Åfjord kommune. 
Kommunesammenslåingen gir et generelt behov for samordning og tilpasning av planverket for 
den nye kommunen. 

5 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER I ÅFJORD KOMMUNE 

5.1 BEFOLKNING 
Tabell 1 viser at det har vært en jevn og markant befolkningsnedgang fra midten av åttitallet fram 
til 2007. Etter det har folketallet holdt seg noenlunde stabilt, faktisk med en liten oppgang de siste 
par årene. 

Tabell 2 viser tre ulike prognoser for befolkningsutviklingen fram mot 2050. De tre alternative 
prognosene baserer seg henholdsvis på lav, middels og høy nasjonal befolkningsvekst. 
Middelalternativet anses som det mest relevante. Prognosen for vår kommune viser da en 
nedgang i folkemengden fram mot 2050 til i underkant av 4100 innbyggere. 

Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune i perioden 1986 – 2020 (per 1. januar). Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell 2: Prognose for befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fram mot 2050. Tabellen viser tre alternative prognoser, 
et hovedalternativ og to basert på henholdsvis høy og lav nasjonal befolkningsvekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 
 

Figur 1 viser en grafisk framstilling av befolkningsutviklingen fram til i dag og de tre ulike 
prognosene fram mot år 2050. 

 
I tiårsperioden fra 01.01.2010 til 01.01.2020 har Åfjord hatt en befolkningsvekst på 69 personer. I 
samme periode er det et fødselsunderskudd på 152. Dette er en negativ trend som har snudd de 
to foregående årene, med et fødselsoverskudd på henholdsvis 11 i 2018 og 21 i 2019. En 
befolkningsvekst i tiårsperioden, kombinert med fødselsunderskudd, viser at det nødvendigvis må 
ha vært en betydelig netto flytting til kommunen. Det lar seg ikke på gjøre, i hvert fall ikke på en 
enkel måte, å framskaffe tall for netto innflytting til «nye» Åfjord kommune da tilgjengelig statistikk 
omfatter flytting innad i den nye kommunen (flytting mellom de tidligere kommunene Roan og 
Åfjord). Netto innvandring til «nye» Åfjord kommune i tidsperioden er på 228 personer. 

Figur 2 viser prosentvis aldersfordeling av de ulike aldersgruppene, også fordelt på kjønn, for 
Åfjord kommune. Figur 3 viser tilsvarende data for Trøndelag som helhet. Figur 4 viser en 
sammenligning av prosentvis fordeling av aldersgruppene mellom Åfjord og Trøndelag som helhet. 

Figur 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fra 1986 til 2020. For årene etter 2020 viser figuren tre alternative 
prognoser for befolkningsutvikling basert på alternativer for nasjonal vekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

1986: 4973 

2020: 4288 

Høy 2050: 4504 

Lav 2050: 3672 

Middels 2050: 4089 
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Figur 2: Grafisk framstilling som viser 
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i 
Åfjord kommune per 1. januar 2020. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Grafisk framstilling som viser 
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i 
Trøndelag per 1. januar 2020. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Søylene viser andelen av 
befolkningen i de ulike aldersgruppene i 
Åfjord kommune sammenlignet med 
tilsvarende fordeling i hele Sør-Trøndelag. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
 

Ser vi på aldersfordelingen i Åfjord sammenlignet med Trøndelag som helhet er det to hovedtrekk 
som gjør seg gjeldende. Andelen av befolkningen i alderen 20 – 45 år er betydelig lavere i Åfjord 
enn gjennomsnittet for Trøndelag. Tilsvarende er andelen av befolkningen eldre enn 45 år 
tilsvarende høyere. Det er også en mindre andel barn under 15 år i Åfjord sammenlignet med 
gjennomsnittet for fylket. Dette har nok en direkte sammenheng med at foreldregenerasjonen er 
underrepresentert. 

Helse- og omsorgsdepartementet opererer med en koeffisient for aldersbæreevne. Koeffisienten 
viser forholdet mellom den yrkesaktive delen av befolkningen og den eldre delen av befolkningen. 
Som yrkesaktiv del av befolkningen regnes her personer fra og med 16 år til og med 66 år, mens 
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den eldre del av befolkningen er personer på 67 år og eldre. Aldersbæreevnen er av interesse for 
framtidas økonomiske bæreevne, for velferdstilbud og for helse- og omsorgstjenester. På 
landsbasis er koeffisienten beregnet til 4,7 (altså 4,7 yrkesaktive per eldre) i år 2019.  Denne vil 
reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2050. Framskrivningen til 2030 og 2050 er basert på 
middelalternativet i befolkningsframskrivingen. 

For Åfjord kommune har denne koeffisienten variert mellom 3,1 og 2,8 de siste ti årene. Legges 
middelalternativet for befolkningsframskriving til grunn, viser prognosen at koeffisienten vil synke til 
henholdsvis 2,1 og 1,7 i 2030 og 2050. Se figur 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Endring i koeffisient for 
aldersbæreevne fra 1986, fram til i dag og 
med prognose fram til 2050. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

Synkende aldersbæreevne kan gi oss utfordringer i framtida, spesielt innen helse og velferd. 
Folkehelse og helsefremmende tiltak vil være en vesentlig faktor for å gjøre eldre i stand til å klare 
seg selv lenger. Det må satses på velferdsteknologi og innovative tjenester. Dette setter krav til 
kompetanse i helse- og velferdssektoren. Både i oppvekst- og helsesektoren kan utfordringen bli å 
rekruttere kompetente medarbeidere. 

Utfordringene knyttet til synkende aldersbæreevne må gjøres til tema i Kommuneplanens 
samfunnsdel og andre relevante, kommunale planer. Behovet for en overordnet kompetanse- og 
rekrutteringsplan kan også melde seg. 

Det er nokså jevn kjønnsfordeling i Åfjord med 51,3 % menn og 48,7 % kvinner. Dette er tall per 
01.01.2020. (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

5.2 BOLIGER OG FRITIDSBOLIGER 
Ikke uventet er det flest eneboliger i Åfjord, en del tomannsboliger og en mindre andel andre 
boligbygg. Fordelingen går fram av figur 6. 

Når det gjelder fritidsbebyggelse er det et betydelig antall i Åfjord. Et tema ved revidering av 
kommuneplanen vil være lokalisering av områder for fritidsbebyggelse. Det må vurderes om 
områder avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan, som ikke er regulert og utbygd, skal 
videreføres eller tas ut av planen og eventuelt erstattes av andre aktuelle områder for 
fritidsbebyggelse. 
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Figur 6: Andelen av ulike typer boligbygg i 
Åfjord kommune. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 

 

5.3 UTDANNING 
Det har vært en positiv utvikling i utdanningsnivået blant befolkningen i Åfjord, figur 7, men 
andelen med utdanningsnivå ut over grunnskole har likevel ikke fulgt den samme trenden som for 
landet totalt sett. I 2019 har 69 % av innbyggerne utdanning ut over grunnskolenivå. Andelen med 
høyere utdanning er nokså lav med 19,4 % i 2015. Figur 8 forsterker dette inntrykket og viser at 
det i Åfjord er lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet for Fosen (her kommunene Indre Fosen,  
Osen, Ørland og Åfjord). Trondheim har en befolkning med høyt utdanningsnivå grunnet 
forsknings-, teknologi- og studiemiljøene i byen. På grunn av Trondheim kommunens 
dominerende størrelse (innbyggertall) i fylket trekker dette opp utdanningsnivået for Trøndelag 
fylke totalt sett. Men selv om Trondheim kommune holdes utenfor har Åfjord kommune et markant 
lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittlig for fylket. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Andelen av befolkningen i Åfjord 
kommune innenfor de ulike 
utdanningsnivåer. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 
 
 

Når det gjelder frafallet fra videregående skole ligger dette for Åfjord kommune nokså jevnt med 
tallene for fylket og for hele landet. Tall fra Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer for 2020 
viser henholdsvis frafall på 21 %, 19 % og 20 %.  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og 
sysselsetting. Sjansen for arbeidsledighet minsker med økende utdanningsnivå. Tilsvarende 
forhold finner man igjen for antall uføretrygdede. 
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Figur 8: Sammenligning av utdanningsnivå 
mellom Åfjord kommune og andre 
geografiske områder. Fosen er her «nye» 
Åfjord, Osen, Indre Fosen og «nye» 
Ørland. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

5.4 ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
Det har vært en betydelig vekst i sysselsettingen, eller antall arbeidsplasser, i Åfjord kommune i 
perioden fra 2008 til 2019 med en økning på 17,9 %. For fylket har det i samme periode vært en 
økning på 9,0 %. 

Åfjord kommune har (2019) en arbeidsplassdekning på 107 %. Det vil si at antall arbeidsplasser er 
høyere enn antall sysselsatte som er bosatt i kommunen. Som i de fleste kommuner er det i Åfjord 
også helse- og sosialtjenester som sysselsetter flest. Deretter følger primærnæringene og bygge- 
og anleggsvirksomhet. Dette fremgår av figur 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Sysselsetting etter næring for 
sysselsatte bosatt i Åfjord kommune. Tall 
fra 4. kvartal 2019. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 10: Sysselsetting etter næring for 
sysselsatte med arbeidssted i Åfjord 
kommune. Tall fra 4. kvartal 2019. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 

Registrert arbeidsledighet i Åfjord ligger på 8,6 % per mars 2020. Dette gjelder personer i 
aldersgruppen 15 – 74 år som er helt ledige. (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Tilsvarende tall for 
fylket og for hele landet er henholdsvis 10,2 % og 11,3 %. 

Sysselsettingsgraden per 4. kvartal 2019 er 69,1 % i tidligere Åfjord kommune og 68,3 i tidligere 
Roan kommune. Tilsvarende tall for fylket og for hele landet er 67,8 % og 67,1 %. 

Tabell 3 viser antall nyetablerte foretak i Åfjord i perioden 2001 – 2019. Tabellen omfatter 
nyetableringer unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer. 

 
Tabell 3: Antall nyetablerte foretak i Åfjord unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingen ansatte 21 18 24 16 24 29 27 25 26 22 

1-4 ansatte 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 

5-9 ansatte 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

10-19 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-49 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-99 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 - 249 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 ansatte og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sum 24 19 28 18 28 32 30 28 30 25 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Ingen ansatte 29 23 29 25 42 44 34 31 37  

1-4 ansatte 2 1 5 5 4 1 2 1 0  

5-9 ansatte 0 2 2 1 0 1 1 0 0  

10-19 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

20-49 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

50-99 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

100 - 249 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

250 ansatte og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sum 31 26 36 31 46 46 37 32 37  

 

Tabell 4 viser antall bedrifter i Åfjord med unntak av offentlig forvaltning i perioden 2008 - 2019. 
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Tabell 4: Antall foretak i Åfjord, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter antall ansatte. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingen ansatte 162 175 189 189 201 201 213 212 239 253 262 252 

1-4 ansatte 66 74 68 68 68 71 76 78 80 72 79 80 

5-9 ansatte 19 22 23 24 21 21 20 25 19 21 14 22 

10-19 ansatte 9 9 9 12 14 16 15 15 12 13 16 15 

20-49 ansatte 4 4 4 4 4 4 5 5 8 7 8 8 

50-99 ansatte 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 

100 - 249 ansatte 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

250 ansatte og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  262 287 296 300 311 316 332 339 362 370 382 381 

5.5 NATUR, KLIMA OG ENERGI 
Statistisk sentralbyrå har sluttet å publisere klimaregnskap på kommune- og fylkesnivå. 
Fylkeskommunen viser i sin analyse av utslippstallene, vist grafisk i figur 10, at 2009 ikke var et 
normalår. Finanskrisen var på sitt verste med lavere etterspørsel og redusert produksjon. Dette ga 
reduserte utslippstall for 2009 og økningen i klimagassutslipp i årene etter 2009 kan forklares med 
en normalisering i etterkant av finanskrisen. Fra 2015 til i dag har det vært noe nedgang i 
klimagassutslipp på landsbasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Utslipp til luft i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter for landet som helhet. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

5.5.1 Naturvernområder i Åfjord 
Følgende verneområder ligger i Åfjord kommune: 

 Trongstadlia naturreservat, skogvern (709 daa) 
 Elgsjøen naturreservat, skogvern (15 223 daa hvorav ca. 3 280 i Åfjord kommune) 
 Kariholet naturreservat, skogvern (789 daa) 
 Tostenelva naturreservat, skogvern (1483 daa) 
 Høydalsmoan naturrerservat, skogvern (1 718 daa) 
 Måøyan naturreservat, fuglefredningsområde (4 300 daa/1 500 daa landareal) 
 Teksjøen naturreservat, skogvern (24 000 daa) 
 Sekken naturreservat, skogvern (893 daa) 
 Skjerva naturreservat, skogvern (618 daa) 
 Granholvatnet naturreservat, skogvern (144 daa) 
 Rundfjelldalselva naturreservat, skogvern (715 daa) 
 Madsøya naturreservat, kalkfuruskog (160 daa) 
 Inner Vargfossnesa naturreservat, myrlandskap (1201 daa) 
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 Grønlia naturreservat, bakkemyr (169 daa) 
 Hosensand landskapsvernområde med plantelivsfredning (40 daa) 
 Austdalen naturreservat, edelløvskog (155 daa) 
 Momyr naturreservat, myrlandskap (679 daa) 
 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde, fjærelandskap (5190 daa/180 daa landareal) 
Kilde: Lovdata, besøkt 21.09.2020. 

Verneområder i Åfjord dekker et totalt landareal på 38,43 km2. Dette utgjør 3,07 % av Åfjords 
totale landareal på 1250 km2. 

5.5.2 Strandsonen 
Situasjonen i dag er slik at det er lite forutsigbarhet i forvaltningen av strandsonen. Utenom 
regulerte områder vil tiltak være gjenstand for dispensasjonsvurdering. Mangel av en helhetlig 
plan, ikke minst for småbåthavner, gjør dispensasjonsvurderinger i strandsonen krevende. 

5.5.3 Energiproduksjon 
Det er store årlige variasjoner både når det gjelder produksjon og forbruk av elektrisk kraft i 
Trøndelag, tabell 5. I perioden fra 2008 til 2017 har energibalansen for Trøndelag variert fra et 
kraftunderskudd på 2669 Gwh til et overskudd på 87 Gwh. 

Tabell 5: Tabell som viser nettoproduksjon av elektrisk kraft, forbruk og energibalanse henholdsvis Trøndelag fra 2008-
2017. Kilde: Trøndelag i tall – Trøndelag fylkeskommune. 

 

Variasjonene kan forklares med endringer i temperatur og nedbørmengde. Befolkningsendring og 
energieffektivisering er andre fakturer som påvirker energibalansen. 

I Trøndelag viser tall for 2017 at 92,7 % av bruttokraftproduksjonen kommer fra vannkraft. I 2008 
var tilsvarende prosentandel på 93,1 %. Statistikken viser en tilsvarende økning i energiproduksjon 
fra vindkraft i perioden fra 2008 til 2017 og vindkraft utgjør i 2017 5,7 % av bruttokraftproduksjonen 
i fylket. 

Innenfor grensene til Åfjord kommune er det gitt konsesjon for seks vindkraftanlegg; 
Bessakerfjellet, Skomakerfjellet, Roan, Storheia (delvis i Ørland kommune), Kvenndalsfjellet og 
Harbakfjellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Forbruk av elektrisk kraft i 
Åfjord (GWh) fordelt på 
forbrukergrupper. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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5.6 SAMFERDSEL 
Det har gjennomgående vært en økning i antall passasjerer som reiser kollektivt med buss i 
Trøndelag i perioden 2005 – 2018 med en vekst på om lag 37 %. I perioden 2008 – 2019 har det 
vært en nedgang i antall registrerte bensindrevne personbiler i bilparken i Åfjord. For dieselbiler 
har det vært en stor økning i antall registrerte. Andelen personbiler med annen type drivstoff (gass, 
el etc.) er liten og utgjør i 2019 4,9 % av bilparken. Se figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Figuren viser utviklingen av 
antall registrerte personbiler i Åfjord 
kommune etter drivstofftype. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

 

Omfanget av trafikkulykker i Trøndelag kan ses i figur 14. Trafikksikkerhet er en del av 
folkehelsebegrepet og må ha fokus i kommende planleggingsarbeid, ikke minst i strategiplan for 
folkehelse. I all arealplanlegging er det viktig å ha fokus på trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Antall drepte (høyre skala) 
og antall skadde (venstre skala) i 
trafikken for Trøndelag i perioden 1999 
til 2018. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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5.7 KULTUR, LEVEKÅR OG HELSE 

5.7.1 Levekår 
Et mål på levestandard er å se på andelen personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter 
skatt per forbruksenhet lavere enn 60 % av medianinntekten. Bruk av 60 % av medianinntekten 
etter EU-skale definerer omfanget av relativ fattigdom. 

I figur 15 er utviklingen av andelen under 60 % av medianinntekten for henholdsvis «gamle» 
Åfjord, «gamle» Roan, Sør-Trøndelag og hele landet gjengitt for perioden 2005 - 2018. Andelen 
har for begge de to kommunene som har blitt til Åfjord, hatt en nedgang siden 2005 og ligger 
under nivået for Sør-Trøndelag og hele landet . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: Andel av personer i 
privathusholdninger med årlig inntekt 
etter skatt, per forbruksenhet, under 
60% av medianinntekten (EU-skala). 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

I 2018 ligger gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner om lag kr. 135 000,- til 165 000 lavere enn 
gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn i d to tidligere kommunene Roan og Åfjord. Lønnsforskjellen 
ligger på samme nivå som i tidligere Sør-Trøndelag fylke og noe lavere enn for hele landet. Figur 
16 viser dette. Det er grunn til å presisere at dette viser lønnsforskjellene og at lønnsnivået både 
for menn og kvinner er høyere i Sør-Trøndelag enn det var både i «gamle» Åfjord og «gamle» 
Roan. Inntektsnivået for hele landet ligger høyere enn for Sør-Trøndelag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Inntektsforskjell mellom 
kvinner og menns gjennomsnittlige 
bruttoinntekt henholdsvis for «gamle» 
Åfjord, «gamle Roan», Sør-Trøndelag 
(Trøndelag i 2018) og hele landet for 
perioden 2008 – 2018. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 
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Figur 17 viser andelen sysselsatte som jobber deltid. Ikke uventet er denne andelen langt høyere 
for kvinner enn for menn. Det er grunn til å legge merke til at andelen har økt betydelig for begge 
kjønn de siste par årene. Andelen som jobbet deltid både i «gamle» Åfjord og «gamle Roan» 
ligger betydelig over andelen som jobber deltid i Sør-Trøndelag og i hele landet, og aller størst for 
kvinner. For menn har forskjellen gjort seg gjeldende etter 2012. Denne statistikken sier ikke noe 
om hvorvidt deltidsjobb er ønsket eller ikke. 

Sosiale ulikheter kan gi ulike helseutfordringer i grupper av befolkningen. Dette er utfordringer som 
naturlig vil bli belyst og vurdert i relevant planverk. Her er det en direkte sammenheng til 
kommunens sosiale tjenester gjennom NAV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Figuren viser andelen av 
sysselsatte som jobber deltid, 
henholdsvis for menn og kvinner, for 
«gamle» Åfjord, «gamle» Roan, Sør-
Trøndelag (Trøndelag i 2018) og hele 
landet i perioden 2008 – 2015. (I følge 
Statistisk sentralbyrå er statistikken 
basert på nytt datagrunnlag fra 2015. 
Data før og etter 2015 er derfor ikke 
direkte sammenlignbare.) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

5.7.2 Kultur 
Figur 18 viser netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i perioden fra 2015 til 2019. 
Tallene ligger i samme størrelsesorden som tall for fylket og hele landet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Grafene viser netto 
driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger, henholdsvis for Åfjord, Sør-
Trøndelag og hele landet, for perioden 
2007 – 2016. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 
 

5.7.3 Folkehelse 
Tabell 6 viser en oppstilling av hvor stor andel av elevene på 7. og 10. klassetrinn som trives på 
skolen. Tallene er presentert for femårsperioder for å jevne ut stor årlige svingninger. Åfjord har 
hatt og har en lavere andel elever som trives på skolen enn tallene for Trøndelag som helhet og 
hele landet viser. 
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Tabell 6: Tabellen viser andelen av elever på 7. og 10. klassetrinn som oppgir at de trives på skolen, henholdsvis for 
Åfjord, Sør-Trøndelag og hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Det er ikke uventet å finne en sammenheng mellom trivsel på skolen og omfanget av mobbing. For 
7. trinn oppgir omtrent samme andel at de blir mobbet som på fylkesnivå. Dette ligger noe høyere 
enn for landet som helhet. For 10. trinn ligger andelen så vidt under fylkes- og landsnivå. 

I følge Folkehelseinstituttet er røyking en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. 
Både på landsbasis og i vårt fylke har det vært en betydelig nedgang i andelen dagligrøykere. Det 
er en lavere andelen dagligrøykere i Sør-Trøndelag enn tallene for hele landet viser. Fra 1995/99 
til 2018/19 har det vært en nedgang i andelen dagligrøykere i Sør-Trøndelag fra 32 % til under 10 
%, se figur 19. 

Datagrunnlaget for røykevaner er dårlig. De beste dataene som sier noe om røykevaner finnes for 
kvinner i forbindelse med svangerskapskontroll. Figur 20 viser en grafisk framstilling av dette for 
perioden 1999 – 2018 (femårssnitt). Dette viser den samme trenden som den mer usikre 
statistikken for hele befolkningen, som ligger til grunn i figur 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Grafene viser nedgangen i 
andelen av befolkningen som er 
dagligrøykere, henholdsvis for vårt 
fylke og hele landet. Andelen røykere 
er rapportert som gjennomsnitt i 
femårsperioder for å utjevning av årlige 
svingninger. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: Utviklingen av andelen 
kvinner som røyker ved første gangs 
svangerskapskontroll. Andelen røykere 
er rapportert som gjennomsnitt i 
femårsperioder for å utjevning av årlige 
svingninger. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
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Tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning i antall tilfeller av psykiske symptomer og lidelser per 
1000 innbyggere (0-74 år). Tall for Åfjord ligger godt under tilsvarende tall for fylket og for hele 
landet, se figur 21. Folkehelseinstituttet presiserer at et lavt tall for en kommune ikke nødvendigvis 
betyr at det er en lavere andel som har psykiske problemer i kommunen enn snittet for fylket eller 
landet. Dette kan være et resultat av en lavere andel av psykisk syke som blir oppdaget og 
behandlet. På samme måte kan et høyt tall være et resultat av at man er flink til å fange opp 
personer med psykiske lidelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21: Antall brukere av 
primærhelsetjenesten med psykiske 
symptomer og lidelser per 1000 
innbyggere. Data viser gjennomsnitt for 
treårsperioder. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 
 

 

Både på landsbasis og for Trøndelag er det om lag dobbelt så mange selvmord blant menn enn 
blant kvinner. Det er noe lavere tall for Trøndelag enn for landet som helhet, se figur 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22: Antall selvmord per 100 000 
innbyggere i aldersgruppen 0-74 år for 
Sør-Trøndelag og for hele landet, 
henholdsvis for menn, kvinner og 
totalt. Statistikken omfatter selvmord 
og død som følge av villet egenskade, 
inkludert senvirkning av 
selvmordsforsøk. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 
 
 
 

Figur 23 viser forventet levealder for menn og kvinner, henholdsvis for «gamle» Åfjord, «gamle» 
Roan, Trøndelag og hele landet. Økningen i forventet levealder både for kvinner og menn følger 
samme trend for «gamle» Åfjord som for fylket og for hele landet. For «gamle» Roan varierer 
tallene noe mer, spesielt for kvinner som ligger lavere enn for de andre områdene.  
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Figur 23: Forventet levealder for menn 
og kvinner, henholdsvis i Åfjord, Sør-
Trøndelag og hele landet. Data viser 
gjennomsnitt for femtenårsperioder for 
å eliminere påvirkningen av tilfeldige 
svingninger, spesielt på kommunenivå. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. 
 
 

Folkehelseinstituttet utgir årlig folkehelsebarometer hvor ulike faktorer måles. Temaområdene er 
valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. I figur 
24 er gjengitt folkehelsebarometer for Åfjord kommune for 2020. 

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. 

Folkehelse er sektorovergripende og må tas inn som tema i en lang rekke planer. For å sikre god 
medvirkning fra befolkningen er det aktuelt å bruke Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. 
Denne ivaretar medvirkning fra befolkningen og grupperinger i samfunnet og viser en 
sirkelprosess hvor handlinger er basert på kunnskap og hvor handlinger igjen gir ny kunnskap. 
Dette er illustrert i figur 25. 

Når det gjelder plan knyttet til utfordringer med rus og psykisk helse vil dette inngå i annet 
planverk. Behandling og håndtering knyttet til disse utfordringene vil inngå i Plan for rehabilitering 
og habilitering. Den forebyggende delen av dette vil inngå i Strategiplan for folkehelse og vil ha en 
naturlig kobling mot Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn med 
funksjonsnedsettelse.  
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Figur 24: Folkehelsebarometer for Åfjord 2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
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5.7.4 Samfunnsikkerhet 
I henhold til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har 
kommunen plikt til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og en helhetlig 
beredskapsplan. Arbeidet med ROS-analyse og beredskapsplan er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel. Videre må helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan legges til grunn ved annen 
planlegging i kommunen, eksempelvis i arbeidet med kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner. Helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan må også legges til grunn for mer 
spesifikke ROS-analyser og beredskapsplaner innen ulike fagområder. 

  

Figur 25 Illustrasjon som viser 
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. 
Den viser sammenheng mellom kunnskap 
og handling og medvirkning underveis. 
Kilde: Senter for helsefremmende 
forskning og NTNU. 
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6 PLANSTATUS 

6.1 EKSISTERENDE PLANER 
Oversikt over eksisterende planer i Åfjord kommune. Planene er sortert i to hovedbolker avhengig 
av om de omfattes av prosesskrav i henhold til plan- og bygningsloven eller ikke. 

Plan Vedtatt Merknad 
Planer med prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Kommuneplanens samfunnsdel 2018 (Å) 

2015 (R) 
Behov for ny plan for den nye kommunen 

Arealplaner   
Kommuneplan arealdel 2019-2030, Åfjord, med 
kommunedelplaner for Stokksund, Lauvøya, Linesøya og Dragseid 

2019 (Å) 
2019 (R) 

Behov for ny plan for den nye kommunen 

Kommunedelplaner for Stokksund, Lauvøya, Linesøya og 
Dragseid 

2019 Vil inngår i arbeidet med arealdelen til den nye 
kommunen 

Kommunedelplan for Åfjord sentrum 2014 Vil inngår i arbeidet med arealdelen til den nye 
kommunen 

   
Sektorovergripende planer   
Energi- og klimaplan 2010 Behov for ny plan. Ny klima- og miljøplan, 

planoppstart vedtatt 19.08.2020 vil erstatte denne. 
Helhetlig ROS 2019 (Å) 

2019 (R) 
Behov for ny plan for den nye kommunen 

   
Samfunnssikkerhet og beredskap   
Overordnet brannvernplan 2015 (Å) Behov for ny plan for den nye kommunen 
Overordnet beredskapsplan inkludert plan for kommunal 
kriseledelse 

2015 (Å) 
2019 (R) 

Behov for ny plan basert på helhetlig ROS 

   
Planer uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Helse- og velferdstjenester   
Strategiplan folkehelse 2016 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Boligplan 2017 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Kompetanse og opplæringsplan 2017 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Plan for rehabilitering og habilitering 2017 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Plan for rus og psykisk helse 2017 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Plan for vold i nære relasjoner 2017 Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Sektorplan for helse- og velferdstjenester ? Innarbeides i nytt planverk innen helse og omsorg 
Leve hele Livet – nasjonal satsing 2019-2024  Under utarbeidelse 
Smittevernplan - overordnet 2019  
   
Oppvekst (skole og barnehage)   
Tilstandsrapport  Løpende 
Plan for overgangen barnehage-skole-videregående skole  Deler er ferdig og tatt i bruk. Resterende 

ferdigstilles i 2021. 
Plan for spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage 2020  
Plan for tverrfaglig samarbeid 2020  
   
Tekniske tjenester   
Vannforsyning – nettanalyse med tiltaksplan 2013 (Å) Behov for ny plan for den nye kommunen 
Trafikksikkerhetsplan 2016 (Å) 

2015 (R) 
Rulleres 2020 

Hovedplan – kommunale veier 2001 (Å) Behov for ny plan for den nye kommunen 
   
Andre planer   
Landbruksplan 2010 (Å) Behov for ny plan for den nye kommunen, men 

ser ikke at det er ressurser til det i inneværende 
kommunestyreperiode. 

Kulturminneplan 2009 (Å) 
2018 (R) 

Behov for ny plan for den nye kommunen 

Plan for idretts- og friluftsanlegg 2011 (Å) Behov for ny plan. 

 
Per 15.09.2020 har kommunen 270 vedtatte, gjeldende reguleringsplaner. 
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6.2 ERFARINGER MED GJELDENDE PLANVERK 

6.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Gjeldende plan for «gamle» Åfjord kommune er fra 2018 og for «gamle» Roan kommune fra 2015. 
Det er behov for utarbeiding av samfunnsdel for den nye kommunen. 

6.2.2 Kommuneplanens arealdel 
Både «gamle» Åfjord kommunen og «gamle» Roan kommune har arealdel fra 2019. Det er behov 
for å utarbeide arealdel for den nye kommunen der plankart og bestemmelser får enhetlig 
utforming for hele den nye kommunen. 

Det er mange og ulike interesser knyttet til utnyttelsen av vår sjøarealer. I begge de tidligere 
kommunene er det gjort et betydelig arbeid med arealdisponeringen i sjøområdene. Det er 
åpenbart at det på dette området også er interessemotsetninger og dette vil fortsatt være et viktig 
tema for kommende planarbeid. Dette må også kobles mot det oppstartede arbeidet med 
kystsoneplan for Namdalsregionen og Fosenkommunene. 

Arealnøytral forvaltning vil stå sentralt i arbeidet med arealdelen. 

6.2.3 Medvirkning 
I planarbeid er det viktig å få til gode medvirkningsprosesser. Kommunen har et spesielt ansvar for 
å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 
Ved involvering av barn og unge vil det være formålstjenlig å ha en tett kontakt opp mot 
barnehage og skole, barn og unge selv, men også ansatte og foreldre. Ungdomsråd og elevråd 
både på ungdomsskole og videregående skole er her aktuelle kontaktpunkter. 

7 PRIORITERTE PLANOPPGAVER 
Planutvalget peker på at 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 Åfjord kommune er å 
øke antall innbyggere, eventuelt stabilisere innbyggertallet. 

De prioriterte, strategiske valg for kommunalt planarbeid denne valgperioden er: 

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. 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. 
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Plan Planbehov Ansvarlig 
Planer med prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Kommuneplanens samfunnsdel Oppstart 2021 Kommuneledelsen 
Arealplaner   
Kommuneplanens arealdel (med geografiske 
kommunedelplaner) 

Oppstart 2021 Arealplanlegger 

Reguleringsplan – Gang- og sykkelveg 
Monstad-Strand 

Oppstart 2021 Arealplanlegger 

Reguleringsplan – Gang- og sykkelveg 
Vassneset -Hutjønna 

Oppstart 2021 Arealplanlegger 

Reguleringsplan – Monstad industriområde Oppstart 2021 Åfjord utvikling 
Kartlegging av friluftsområder Oppstart 2021 Folkehelsekoordinator 
   
Samfunnssikkerhet og beredskap   
Helhetlig ROS Oppstart 2021 Eiendom- og beredskapssjef 
Overordnet beredskapsplan inkludert plan for 
kommunal kriseledelse 

Oppstart 2021  

   
Andre planer   
Klima- og miljøplan Oppstart vedtatt i planutvalget 19.08.2020 Miljøkoordinator 
   
Planer uten prosesskrav etter plan- og 
bygningsloven 

  

Sektorovergripende planer   
Helse- og omsorgsplan Igangsatt Sektorsjef helse og velferd 
Boligsosial handlingsplan (med delplaner) Igangsatt Sektorsjef helse og velferd 
Folkehelseplan (med delplaner) Igangsatt Sektorsjef helse og velferd 
   
Helse- og velferdstjenester   
Helse og omsorgsplan - handlingsdel Årlig rullering Sektorsjef helse og velferd 
Ruspolitisk handlingsplan (med delplaner) Igangsatt Sektorsjef helse og velferd 
   
Oppvekst (skole og barnehage)   
Plan for begynneropplæring Igangsatt. Ferdigstilles i 2021 Sektorsjef oppvekst 
Plan for overgangen barnehage-skole-
videregående skole 

Igangsatt. Resterende del ferdigstilles i 
2021 

Sektorsjef oppvekst 

Virksomhetsplan for barnehage Igangsatt. Ferdigstilles i 2021 Sektorsjef oppvekst 
Kompetanseplan for oppvekst 2021 Sektorsjef oppvekst 
   
Tekniske tjenester   
Vannforsyning – nettanalyse med tiltaksplan 2021 Fagleder VVA 
Trafikksikkerhetsplan 2020 Eiendom- og beredskapssjef 
Hovedplan – kommunale veier 2020 Fagleder VVA 
Tiltaksplan for spredte avløp i Nordre Fosen 
vannområde 

Oppstart 2017 Miljøkoordinator 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 Oppstart 2017 Fagleder VVA 
   
Andre planer   
Kulturminneplan 2021 Kultursjef 
Plan for idretts- og friluftsanlegg 2021 Kultursjef 

 


