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1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 
Gjeldende kommuneplan for Åfjord kommune, både samfunns- og arealdel, er vedtatt i 2010. 
Planstrategi ble behandlet i kommunestyret den 08.12.2017. Det ble her vedtatt, blant annet, 
at kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel, inkludert kommunedelplaner 
for Lauvøya, Dragseid, Stokksund og Linesøya, skal revideres. 

Etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt er det tatt endelig beslutning om nokså storstilt 
vindkraftutbygging i Åfjord. Det er gitt konsesjon på tre vindparker og utbyggingen er 
igangsatt.  

Statistikk fram til i dag viser at aldersbæreevnen har hatt en betydelig negativ utvikling i løpet 
av de siste ti årene. Prognoser fram mot 2040 viser at denne negativ utvikling vil fortsette. 
Dette kan gi oss en del utfordringer i framtida som vi må ruste oss for å møte. 

Erfaringer med gjeldende arealdel tilsier behov for klargjøring av arealformål. Først og fremst 
er det behov for avklaringer i strandsonen og i sjøområdene våre. Det er også behov for å se 
nærmere på arealer til fritidsbebyggelse, både ikke utbygde områder avsatt i kommuneplanen 
som må vurderes tatt ut og eventuelt nye områder som bør tas inn. 

Vi står foran en kommunesammenslåing der kommunene Åfjord og Roan fra 01.01.2020 slås 
sammen til en kommune. Det er behov for en revidering av kommuneplanen hos oss, men det 
er grunn til å begrense dette arbeidet til det som er høyst nødvendig i påvente av nytt planverk 
for den nye kommunen. 

2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

2.1. Nasjonale mål og føringer 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den 12. juni 
2015. De nasjonale forventningene summeres opp i følgende punkter: 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Målene er konkretisert gjennom lover, retningslinjer og veiledere. Eksempler på dette er: 

• Norsk klimapolitikk (Stortingsmelding 21 2011-2012). 
• Klimatilpasning i Norge (Stortingsmelding 33 2012-2013). 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
• Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 2014-2015). 
• Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (Stortingsmelding 18 2015-2016). 
• Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring (Stortingsmelding 6 2016-2017). 
• Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon (Stortingsmelding 11 2016-

2017). 
• Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
• Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 



3 
 

2.2. Regionale føringer 
Regionale føringer er befestet gjennom regionale planer, strategidokumenter, meldinger og 
utredninger. Eksempler på slike føringer er: 

• Fylkesplan for Trøndelag. 
• Regional samferdselsplan. 
• Regional plan for folkehelse. 
• Regional plan for arbeidskraft og kompetanse. 
• Internasjonal strategi. 
• Marin Strategi Trøndelag. 
• Opplevelsesstrategi for Trøndelag. 
• Kulturstrategi for Trøndelag. 
• Klima- og energistrategi. 
• FoU-strategi for Trøndelag. 
• Innspill til Nasjonal transportplan. 
• Strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskapning. 
• Regional strategi for arealbruk. 
• Regional plan for kulturminner. 
• Regional plan for klima og energi. 
• ROS Trøndelag. 

3. MÅL 

3.1. Formål 
Samfunnsdelen 
• Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for å gjøre Åfjord kommune til en attraktiv 

kommune å bo og leve i. 
- Satsningsområder for denne planrevisjonen er tilgjengeliggjøring av ulike boligtyper, 

tilrettelegging for næringsutvikling og tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser. 
• Samfunnsutviklingen skal skje på en klima- og miljøvennlig måte, i overensstemmelse 

med det grønne skiftet. 
• Møte de utfordringer som den negative utviklingen i aldersbæreevnen medfører, blant 

annet gjennom fokus på folkehelse. 

Arealdelen 
• Gi en tydeligere og mer forutsigbar arealdisponering. 

3.2. Resultatmål 
Samfunnsdelen som vedtas den 08.11.2018 skal: 
• Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 
• Gi en strategi for å møte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne). 
• Rigge samfunnet for å møte muligheter og utfordringer vi har som vindkraftkommune. 
• Gi grunnlag for klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling i overensstemmelse med det 

grønne skiftet. 
• Stimulere til regionalt samarbeid. 
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Arealdelen som vedtas den 13.12.2018 skal: 
• Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder. 
• Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål. 
• Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger. 

4. INTERESSENTER 
Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper 
og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for 
medvirkning på annen måte. 

Det vil i noen grad være ulike interessenter knyttet henholdsvis til samfunnsdelen og 
arealdelen. Dette går fram av de to tabellene nedenfor, henholdsvis for samfunnsdelen og for 
arealdelen. 

Tabell 1: Oversikt over interessenter til samfunnsdelen 

 
 
 

Aktør 

 
 

Deltar med 

M
å 

in
vo

lveres 

M
å 

in
fo

rm
eres 

 
 
 

Merknad Faglig Økonomisk Innspill 

Svært viktig       

Kommunestyret X X X X  Oppdragsgiver 
Verksted 

Folkehelsegruppe X  X X  Faglig bistand 
Verksted 

Sektormyndigheter X   X  Høringsparter 
Ungdomsrådet   X X  Verksted 
Seniorrådet   X X  Verksted 
Råd for funksjonshemmede   X X  Verksted 
Beredskap og samfunnssikkerhet   X X  Faglig bistand 

Verksted 
Frivillige organisasjoner   X X  Verksted 
Kulturlivet    X  Faglig bistand 

Verksted 
Åfjord næringsforening X  X X  Verksted 
Åfjord utvikling X  X   Verksted 
Landbruksnæringa/grunneiere X  X X  Faglig bistand 

Verksted 
Viktig       

Fosen brann- og redning X  X X  Faglig bistand 
Verksted 

Innbyggere   X X  Åpen dag 
Reindriftsnæringen X  X X  Faglig bistand 

Verksted 
Ansatte X  X X   
Kommunelegen X  X X   
Trafikksikkerhetsutvalget X  X X   
Andre       

Fosen regionråd   X  X Høringspart 
Flyktningetjenesten   X  X Åpen dag 
Fellesnemnd Åfjord/Roan   X  X  
Fritidsåfjordingen   X  X Åpen dag 
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Tabell 2: Oversikt over interessenter til arealdelen 

 
 
 
 
 

Aktør 

 
 
 
 

Deltar med 
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Merknad Faglig Økonomisk Innspill 

Svært viktig       
Kommunestyret X X X X  Oppdragsgiver 

Verksted 
Folkehelsegruppe X  X X  Faglig bistand 

Verksted 
Sektormyndigheter X   X  Høringsparter 
Åfjord næringsforening X  X X  Verksted 
Åfjord utvikling X  X X  Verksted 
Landbruksnæringa/grunneiere X  X X  Faglig bistand 

Verksted 
Reindriftsnæringa X  X X  Faglig bistand 

Verksted 
Næringslivet       

- Entreprenører   X X  Verksted 
- Fiskerinæring   X X  Verksted 
- Akvakultur   X X  Verksted 
- Turisme   X X  Verksted 

Viktig       
Innbyggere   X X  Åpen dag 
Frivillige organisasjoner   X  X Verksted 
Ansatte X  X X   
Kommunelegen X  X X   
Trafikksikkerhetsutvalget X  X X   

Andre       
Fosen regionråd   X  X Høringspart 
Fritidsåfjordingen   X  X Åpen dag 
Fellesnemnd Åfjord/Roan   X  X  
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5. ORGANISERING AV ARBEIDET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdragsgiver 
Åfjord kommune, ved kommunestyret, er oppdragsgiver. Fatter endelig vedtak av 
kommuneplanen. Involveres ved behov dersom det er behov for politisk avklaring av 
vesentlig betydning. 

Styringsgruppa 
Styringsgruppa består av planutvalget og skal bidra til å stake ut kursen for planarbeidet. 
Videre skal de bidra til at prosjektet har framdrift og bidra i medvirknings- og 
involveringsprosesser. 

Prosjektansvarlig 
Rådmannen er prosjektansvarlig og er administrativt ansvarlig for gjennomføring av 
planprosessen. 

Prosjektleder 
Prosjektleders er ansvarlig for å følge oppsatt framdriftsplan samt tilrettelegge arenaer for 
medvirknings- og involveringsprosesser. Prosjektleder tar nødvendige avklaringer med 
arbeidsgruppa og styringsgruppa og har hovedansvaret for utarbeiding av plandokumentene. 

 

Styringsgruppe: 

Planutvalg 

Arbeidsgruppe: 

Rådmann 
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester 

Sektorsjef helse 
Sektorsjef oppvekst 

Kultursjef 
Økonomisjef 
Personalsjef 

Fagleder plan 

Oppdragsgiver:Oppdragsgiver:Oppdragsgiver:Oppdragsgiver:    
Åfjord kommune 
Kommunestyret 

Prosjektleder: 

Arealplanlegger 

Prosjektansvarlig: 

Rådmannen 

Figur 1: Figuren viser hvordan kommuneplanarbeidet skal organiseres. 
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Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa er administrativ og består av kommuneledelsen utvidet med kultursjef, 
fagleder plan og arealplanlegger. Bidra sammen med prosjektleder i planlegging og 
gjennomføring av medvirkningsprosesser og utarbeiding av plandokumenter. 

6. PROSESS 

6.1. Medvirkning 
Verksted 
Det vil bli gjennomført et verksted for samfunnsdelen og et verksted for arealdelen hvor de 
ulike interessentene blir invitert til medvirkning. Hvert verksted gjennomføres på kveldstid og 
berammes til fire timer per verksted. Formålet med verkstedene er å gi oss nyttige innspill og 
mulige løsninger til problemstillinger som vi ønsker avklaring på i planprosessen. 

Åpen dag 
Åpen dag gjennomføres for å nå innbyggerne i kommunen i tillegg til fritidsåfjordingen. Åpen 
dag gjennomføres henholdsvis i Åfjord og i Stokksund. Dagene strekkes ut over ordinær 
arbeidstid og en av dagene legges til fredag for å ha mulighet til å nå flest mulig. Fra 
kommunen stiller sentrale politikere og aktuelle personer fra administrasjonen. 

Hjemmeside og facebook 
Det vil bli lagt ut informasjon om planprosessen på kommunens hjemmeside med enkel 
mulighet til å komme med innspill. I tillegg vil facebook bli brukt for å informere om denne 
muligheten. 

6.2. Konsekvensutredning 
For kommuneplanens arealdel stilles det krav gjennom plan- og bygningsloven til at nye 
områder som legges ut til utbyggingsformål må konsekvensutredes. Dette gjelder områder til 
utbyggingsformål både på land og i sjø. Formålet med bestemmelsene om 
konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer skal 
gjennomføres. 

Nedenfor følger en oversikt over tema som skal vurderes i konsekvensutredningen og hva 
som skal legges til grunn for vurderingene. 
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Tabell 3: Oversikt over tema i konsekvensvurderingen og hvilke vurderinger som må gjøres. 

Tema Vurdering 
Naturmangfold Vurdering av det enkelte tiltakets påvirkning på 

naturmangfoldet basert på kjent kunnskap fra ulike databaser 
som naturbasen og artskart. 

Fastsatte miljømål Vurdering av det enkelte tiltak opp mot nasjonale og lokale 
miljømål. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Vurdering av det enkelte tiltakets påvirkning på kulturminner 
og kulturmiljø basert på kjent kunnskap fra databaser som 
Askeladden. 

Friluftsliv Vurdering av hvordan det enkelte tiltak påvirker kartlagte og 
verdisatte friluftsområder, stier og løyper. 

Landskap Vurdering av hvordan det enkelte tiltak påvirker landskapet – 
nær- og fjernvirkninger av tiltaket. 

Vannmiljø Vurdering av det enkelte tiltakets påvirkning på vannmiljøet. 
Jord- og viktige 
mineralressurser1 

Vurdering av hvordan det enkelte tiltaket påvirker viktige 
jord- og mineralforekomster. For mineralforekomster benyttes 
databaser fra NGU. 

Reindrift Vurdering av det enkelte tiltakets påvirkning på 
reindriftsnæringen, minimumsbeiter og funksjonsområder. 
Kilden, NIBIOs datakilde, legges til grunn. 

Transportbehov Vurdering av på hvilken måte det enkelte tiltak påvirker 
transportbehov i klima- og miljøperspektiv. 

Beredskap og 
ulykkesrisiko/ 
Klimaendringer 

Analyse av naturrisiko og virksomhetsbasert risiko. 
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn. 
Vurdering av faren for ras, skred og klimabaserte hendelser 
for det enkelte tiltak på bakgrunn av NVEs databaser. 

Folkehelse Vurdering av det enkelte tiltakets innvirkning på folkehelsen. 
I vurderingen inngår blant annet muligheten for friluftsliv og 
rekreasjon, mulighet for å gå eller sykle fremfor bruk av bil, 
forurensningsfare og trafikksikkerhet. 

Universell utforming Vurdering av om det enkelte tiltak ivaretar hensynet til 
personer med nedsatt funksjonsevne. 

Barn og unges 
oppvekstvilkår 

Vurdering av om det enkelte tiltak ivaretar hensynet til barn 
og unge. 

Sjøverts ferdsel Vurdering av det enkelte tiltaks virkning på sjøverts ferdsel. 
Oppsummering Vurdering av det enkelte tiltakets betydning for 

åfjordssamfunnet.  
1 For jord-, skog- og beiteressurser skal følgende utredes: Arealomfang (permanent og eventuelt midlertidig), arealkvalitet (jordens og 

skogens produksjonsevne samt beitekvalitet), driftsmessige konsekvenser (arronderingsmessige forhold før og etter tiltak), Indirekte 

konsekvenser (Press mot tilgrensende landbruksområder, vekstretning, adkomst til tilgrensende landbruksområder), konsekvenser for 
kulturlandskap, eventuelle avbøtende tiltak. 

I tillegg skal virkning for jordressursen i form av samlet omfang samt hvordan framtidig arealbruk vil påvirke jordressursene i kommunen 

beskrives.
 

6.3. Framdriftsplan 
I det følgende skisseres prosessen både i tabell og på tidslinje. Tabellen gir en oversikt over 
milepæler, arbeidsmetoder, aktører og tidsrom. Det må likevel presiseres at arbeidet er delvis 
overlappende. Det er også oppgaver som ikke er beskrevet i tabellen som utføreres av 
prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppe og styringsgruppe. Dette gjelder spesielt i 
forbindelse med utarbeiding av dokumenter og planlegging av medvirkningsprosessen. 
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Tabell 4: Framdriftsplan 

 

Delmål/fas

er
Aktivitet Arbeidsmetode Ansvarlig Tidsrom

Vedtak kommunal 

planstrategi
Kommunestyret Desember 2017

Vedtak oppstart og 

organisering av 

planarbeid

Planutvalg Januar 2017

Lage planprogram Verksted m.m.

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Januar - februar 

2018

1. gangs behandling 

planprogram
Planutvalg Mars 2018

Planforum 

Fylkesmannen

Presentasjon av 

planprogrammet
Prosjektleder April 2018

Varsle oppstart av 

arbeid med 

kommuneplan

Planutvalg Mars 2018

2. gangs behandling 

planprogram
Planutvalg Mai 2018

Endelig vedtak 

planprogram
Kommunestyre Juni 2018

Lage mal for 

innlevering av innspill
Prosjektleder April 2018

Informere via 

Facebook, 

hjemmeside, 

FosnaFolket

Prosjektleder April 2018

Planlegge verksted Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

April 2018

Planlegge åpen dag Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

April 2018

Gjennomføre verksted 

arealplan

Verksted med åpne og 

lukkeprosesser

Prosjektleder 

Styringsgruppe
Mai 2018

Gjennomføre verksted 

samfunnsplan

Verksted med åpne og 

lukkeprosesser

Prosjektleder 

Styringsgruppe
Mai 2018

Gjennomføre åpen dag 

Stokksund

Prosjektleder, 

politikkere, 

rådmann

Mai 2018

Gjennomføre åpen dag 

Åfjord

Prosjektleder, 

politikkere, 

rådmann

Mai 2018

Forberedelser

Fase 1: Oppstartsfasen - Lage planprogram

Fase 2: Medvirkning - kommuneplanprosessen
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Bestille KU Prosjektleder Mars 2018

Evaluere innspill fra 

åpen dag og verksted
Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Mai 2018

1. utkast arealplan
Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Juni 2018

1. utkast samfunnsplan
Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Juni 2018

Planforum 

Fylkesmannen

Presentasjon av 

planene.
Prosjektleder Juni 2018

Forberede KU - 

arealdel
Skrivebordsarbeid Prosjektleder Juni 2018

Ferdig utkast 

samfunnsplan

Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Juni 2018

Konsekvensvurdering  

arealplan (KU)

Ekstern 

konsulent
Juli/August 2018

Behandle resultat KU Skrivebordsarbeid Prosjektleder September 2018

Ferdig utkast arealplan
Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

September 2018

1. gangs behandling 

samfunnsplan
Planutvalg August 2018

Høring samfunnsplan 6 ukers frist

Behandle 

høringsinnspill 

samfunnsplan

Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

Oktober 2018

2. gangs behandling 

samfunnsplan
Planutvalg November 2018

Endelig vedtak 

samfunnsplan
Kommunestyret November 2018

1. gangs behandling 

arealplan
Planutvalg September 2018

Høring arealplan 6 ukers frist

Behandle 

høringsinnspill 

arealplan

Skrivebordsarbeid 

Arbeidsmøter

Prosjektleder 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe

November 2018

2. gangs behandling 

arealplan
Planutvalg November 2018

Endelig vedtak 

arealplan
Kommunestyret Desember 2018

Fase 4: Høring/sluttbehandling av kommuneplan

Fase 3: Utforming av kommuneplan



11 
 

 
Figur 2: Figuren viser tidslinje for framdrift av planprosessen. Det er skilt mellom 

planprosessene for samfunnsdelen og arealdelen. I kolonnen for «Aktiviteter» angir rødlig 

farge aktivitet knyttet både til samfunnsdelen og til arealdelen, grønt viser aktivitet knyttet til 

samfunnsdelen mens blå farge viser aktivitet knyttet til arealdelen.  

8. des. 2017

Aktiviteter ArbeidsmetodeAnsvarlig

Vedtak kommunal planstrategi

Lage planprogram

22. mars 2018

Endelig vedtak arealplan

2. gangs behandling arealplan

Endelig vedtak samf.plan

2. gangs behandling samf.plan

1. gangs behandling samf.plan

1. gangs behandling arealplan

Høring arealplan. Frist 2. nov.

Høring samf.plan. Frist 4. okt.

Behandle høringsinnspill samf.plan

Behandle resultat av KU
Ferdig utkast arealplan

1. gangs behandling planprogram

2. gangs behandling planprogram

Endelig vedtak planprogram

Planlegge verksted, åpen dag, 
medvirkning

Gjennomføre verksted, åpen dag, 
medvirkning

Evaluere innspill fra verksted, åpen 
dag, medvirkning

Forberede KU arealplan

Planforum 
Fylkesmann/fylkeskomm.

Ferdig utkast samf.plan

1. utkast arelplan/samf.plan

KU arealplan

Besti lle konsekvensutredning (KU)

Vedtak kommunal planstrategi

Vedtak oppstart og organisering av 
planarbeid

19. jan. 2018

7.-18. mai 2018

24. mai 2018

14. juni  2018

21. juni 2018

13. des. 2018

29. nov. 2018

8. nov. 2018

1. nov. 2018

19. sept. 2018

23. aug. 2018

Verksted m.m

Verksted m.m

Arbeidsmøter

Arbeidsmøter.

Arbeidsmøter.

Arbeidsmøter

Behandle høringsinnspill arealplan Arbeidsmøter

Presentasjon

Arbeidsmøter

Kommunestyret
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7. KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
Det er lagt opp til en veldig stram prosess som i seg selv vil være en kritisk suksessfaktor. Det 
skal ikke være store avvik i forhold til framdriftsplanen, før det kan få store konsekvenser og 
forsinkelser på hele planprosessen. Dette gjelder spesielt arealplanen og behovet for 
konsekvensutredninger. I tillegg er det noen andre kritiske suksessfaktorer som kan påvirke 
prosessen og resultatet av prosessen: 

• Politisk forankring: Vi er avhengig av at politikerne føler eierskap til planprosessen og den 
nye kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at de er engasjert i arbeidet. 

• Administrativ forankring: Vi er avhengig av at administrasjonen føler eierskap til 
planprosessen og den nye kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at de er engasjert i 
arbeidet. 

• Medvirkning/involvering: Det er veldig viktig å få de riktige personene/gruppene i tale på 
riktig tidspunkt. Vi må skape engasjement og deltagelse blant befolkningen og de ulike 
interessegruppene slik at de bidrar til planarbeidet og utviklingen av Åfjord kommune. 

• Tematisk avgrensning: I denne rulleringen av kommuneplanen er det ønskelig å se på noen 
få utvalgt tema. Dette skyldes bl.a. kommunesammenslåing med Roan kommune i 2020 og 
behovet for å lage en ny kommuneplan for den nye kommunen kort tid etter 
sammenslåingen. Det er nødvendig å holde seg innenfor den tematiske avgrensningen både 
for å holde tidsplanen og for ikke å gjøre dette til en større prosess enn nødvendig i denne 
runden. 

• Kommunesammenslåing: Prosessen med kommunesammenslåing med Roan kommune vil 
foregå parallelt med planprosessen i 2018. Kommunesammenslåingen er krevende og det 
er mye som skal på plass. Det kan bli en utfordring å holde fokus på planprosessen og 
unngå at sammenslåingsprosessen «stjeler» engasjementet hos alle som skal involveres i 
planprosessen. 


