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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Kommunal planstrategi for Åfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret den 11.02.2021. Det ble 
her gjort vedtak om at arbeidet med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, skal starte opp 
i 2021. Prosessene for samfunnsdelen og arealdelen har vært adskilt og det har vært naturlig å 
utarbeide samfunnsdelen først. Samfunnsdelen ble vedtatt i oktober 2022. Oppstart av arealdelen er 
forsinket med et år ut fra det som var fastsatt i planstrategien. 

Dette er den første arealdelen til kommuneplanen som lages etter sammenslåingen av kommunene 
Åfjord og Roan til dagens Åfjord kommune. Det er behov for å utarbeide enhetlig, overordnet 
planverk for den nye kommunen. Arealdelen vil være det viktigste styringsdokument for arealbruken 
i kommunen i et 12-års perspektiv. 

1.2 Gjeldende arealplaner 
Det er to gjeldende arealdeler til kommuneplanen i dag, én for tidligere Roan kommune og én for 
tidligere Åfjord kommune. I tillegg er det fem kommunedelplaner i tidligere Åfjord kommune; 
kommunedelplaner for Årnes, Dragseid, Lauvøya, Stokksund og Linesøya. 

2 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

2.1 Nasjonale mål og føringer 
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 består av en rekke punkter innenfor følgende fire hovedtema: 

− Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 
− Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 
− Bærekraftig areal- og transportutvikling. 
− Byer og tettsteder der det er godt og bo og leve. 

Punktene innenfor hver av hovedtemaene er tilgjengelig på regjeringens nettside, Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (regjeringen.no) og er også gjengitt i 
den vedtatte planstrategien for Åfjord kommune. Det er grunn til å trekke fram et av punktene 
spesielt og det er forventningen om at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for regional og 
kommunal planlegging. 
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Figur 1: FNs bærekraftmål 
 
Målene er konkretisert gjennom lover, retningslinjer og veiledere. De gjeldende retningslinjene er: 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011). 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994). 

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

 Trøndelagsplanen 2019-2030 
 Regional samferdselsplan 
 Regional strategi for arealbruk 
 Marin Strategi Trøndelag 
 Sånn gjør vi det – Trøndelags strategi for klimaomstilling 
 Opplevelser i Trøndelag 
 Nasjonal transportplan 2022-2033 (Fylkesoversikt Trøndelag) 
 Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 
 Regional plan for klima og energi 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag 

2.3 Kommunens egne føringer 
Kommunen har planer og strategidokumenter som gir føringer for arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel Inneholder arealstrategi som gir klare føringer for arbeidet med 
arealdelen. 

Kommunedelplan for naturmangfold Planen er under utarbeidelse. Framdriftsplanen tilsier at 
planen vedtas i løpet av andre kvartal 2023. Planen vil være relevant for vurderinger knyttet til 
arealdelen. 
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (tatt til etterretning av kommunestyret den 14.06.2019) 
Utarbeidet for tidligere Åfjord kommune. 

Klimasårbarhetsanalyse Åfjord (tatt til etterretning av kommunestyret den 12.05.2021) 

Nordre Fosen vannområde - tiltaksplan 

3 MÅL 

3.1 Formål 

En effektiv arealforvaltning for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling. 

3.2 Resultatmål – arealstrategi fra kommuneplanens samfunnsdel 
Arealstrategi for sjøområder: 
 I størst mulig grad unngå inngrep i truede og sårbare naturtyper. 
 Sette av aktuelle områder for næringsvirksomhet der det er minst til skade for naturmangfoldet 

og andre interesser. 

Arealstrategi for landområder: 
 Sette av tilstrekkelig areal til nærings- og boligformål. 
 Bærekraftig mineralutvinning. 
 Ivareta viktige områder for reindriftsnæringen. 
 Videreutvikle et tydelig og tilgjengelig sentrum samtidig som mindre, lokale bygdesamfunn 

utvikles som viktige knutepunkter. 
 Vurdere om uutbygde områder avsatt til fritidsbebyggelse skal videreføres. 
 Utarbeide arealregnskap som legges til grunn ved framtidig arealdisponering. 
 Ivareta naturmangfoldet og så langt det er mulig hindre nedbygging av utvalgte naturtyper og 

naturtyper som binder mye karbon. 
 Legge opp til en differensiert strandsoneforvaltning med definerte områder hvor bygging i 

hundremetersbeltet langs sjø kan tillates. 
 Tilstrebe en arealforvaltning som ikke utfordrer inngrepsfrie områder i Norge (INON) unødig. 
 Ta vare på kulturarven, kulturmiljø og kulturlandskap og hindre nedbygging av dyrket og dyrkbar 

mark, utmarksbeiter og skogarealer. 
 Sikre viktige friluftsområder og ivareta vegetasjonsbeltet langs vassdrag. 

Andre tiltak i samfunnsdelen som berører arealforvaltningen: 
 gjennom arealplanlegging og saksbehandling sikre at vann, i særdeleshet drikkevannskilder, ikke 

utsettes for forurensning. 
 være en pådriver for å utbedre og utvikle infrastruktur innen vei, vann, avløp, sjøtransport, 

kraftforsyning, bredbånd og gang- og sykkelveier, som tar hensyn til beiteområder, dyrkamark, 
naturmangfold og vannmiljø. 

 arbeide for å bedre kollektivtilbudet. 
 bidra til, og stimulere til å etablere en god ladeinfrastruktur for elektrifisert transport, både til 

lands og til sjøs. 
 bidra til et velfungerende boligmarked der flest mulig får tilgang til egen bolig, fortrinnsvis i 

nærheten av kollektivknutepunkt og offentlige servicefunksjoner. Samtidig vil kommunen legge til 
rette for spredt boligbygging. 

 gjøre naturområder tilgjengelige, men på en slik måte at bruken skjer på naturens premisser. 
 ta hensyn til framtidige klimaendringer ved framtidig planlegging og utbygging. 
 legge til rette for ytterligere produksjon av fornybar energi. 
 fortsette arbeidet for å bli en klimasmart og bærekraftig kommune. 
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 legge vekt på hensynet til økosystemer og naturmangfoldet ved fremtidig utnyttelse av 
naturressurser og sørge for økosystemer med god tilstand som leverer oss økosystemtjenester 
tilbake. 

 stimulere til restaurering av påvirket natur. 
 stimulere til bekjempelse av fremmede arter. 
 forhindre forurensning og forsøpling av havet og støtte opp om strandryddingstiltak. 
 stimulere til tilpassede driftsformer som i størst mulig grad ivaretar naturmangfoldet og 

kulturlandskapet. 

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. 

Tabell 1: Oversikt over interessenter 
 
 
 
 
 

Aktør 

 
 
 
 

Deltar med 

M
å involveres 

M
å inform

eres 

 
 
 
 
 

Merknad Faglig Økonomisk Innspill 

Svært viktig       
Kommunestyret X X X X  Oppdragsgiver 

Verksted 
Politiske råd og utvalg   X X  Orientering/innspill 
Sektormyndigheter X   X  Høringsparter 
Grunneiere X  X X  Orientering/innspill 
Næringslivet       

- Landbruksnæringa X  X X  Verksted 
- Reindriftsnæringa X  X X  Verksted/konsultasjon 
- Åfjord næringsforening X  X X  Verksted 
- Åfjord utvikling X  X X  Verksted 
- Nord-Fosen utvikling X  X X  Verksted 
- Entreprenører X  X X  Verksted 
- Fiskerinæring X  X X  Verksted 
- Akvakultur X  X X  Verksted 
- Turisme X  X X  Verksted 

Viktig       
Innbyggere   X X   
Frivillige organisasjoner   X  X  
Ansatte X  X X   
Trafikksikkerhetsutvalget X  X X   
Infrastrukturaktører X  X  X  

Andre       
Fosenregionen IKPR   X  X Høringspart 
Fritidsåfjordingen   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. 

Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa er administrativ og består av de som er ført opp i figur 2. Bidra sammen med 
prosjektleder i planlegging og gjennomføring av medvirkningsprosesser og utarbeiding av 
plandokumenter. 

Styringsgruppe: 
Planutvalg 

Arbeidsgruppe: 
Rådmann 

Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester 
Fagleder plan, kart og byggesak 

Fagleder landbruk og skog 
Fagleder VAR, vei, havner med videre 

Rådgiver bærekraft og miljø 
 

Oppdragsgiver: 
Åfjord kommune 
Kommunestyret 

Prosjektleder: 
Arealplanlegger 

Prosjektansvarlig: 
Rådmannen 

Figur 2: Figuren viser hvordan kommuneplanarbeidet skal organiseres. 



 

8 
 

6 PROSESS 

6.1 Medvirkning 
Informasjonsportal, via kart 
Det etableres en informasjonsportal via en kartløsning på kommunens nettside. Dette vil gi mulighet 
til å gi kartfestede innspill inn i arealplanprosessen. 

Verksted i kommunestyret 
Verksted i kommunestyret for politisk forankring og tidlig avklaring av prinsipper i 
arealdisponeringen. 

Temamøter - verksted 
Gjennomføring av åpne temamøter i form av verksted. Til hvert møte inviteres personer som kan ha 
kunnskap om og særlig interesse for de ulike tema. Aktuelle tema vil være: 

 Bolig/fritidsbolig 
 Næringsareal – sjø 
 Næringsareal – land 

Fysisk innspillsportal 
Fastsatte tidspunkt på aktivitetshuset hvor innbyggere kan møte folk fra administrasjonen. De gis her 
mulighet til å komme med sine innspill til arealdelen. 

Informasjon 
Det er viktig med informasjon om planprosessen og muligheten til å komme med betraktninger og 
konkrete innspill. Aktuelle informasjonskanaler vil være kommunens nettside, Åfjordingen, Fosna-
Folket og sosiale media. 

Dialog med grunneiere 
Grunneiere har selvsagt mulighet til å benytte seg av de medvirkningsmulighetene som er nevnt 
ovenfor. Likevel vil det være behov for direkte kontakt med enkelte grunneiere, først og fremst de 
som har områder for bebyggelse på sin eiendom, som ikke er realisert, og som må vurderes tatt ut, 
eller rettere sagt endring av formål til formål som ikke tillater bebyggelse eller anlegg. Urealiserte 
områder vil inngå i beregningsgrunnlaget for tilgjengelig areal til det aktuelle formålet og kan på den 
måten blokkere for andre områder til samme formål. 

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. I tillegg skal det redegjøres for konsekvensen av de samlede 
arealbruksendringene i arealdelen, altså av summen av de foreslåtte enkeltområdene. 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. Det skal også redegjøres for hvilke forhold som skal avklares ved senere 
regulering av områdene. 

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 2: Oversikt over tema i konsekvensvurderingen og hvilke vurderinger som må gjøres.  
Utredningstema Vurdering 
Naturmangfold Vurdering av det enkelte tiltakets påvirkning på 

naturmangfoldet basert på kjent kunnskap fra ulike 
databaser som naturbasen og artskart. Det er aktuelt med 
nykartlegging der kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. 

Fastsatte klima- og 
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. 

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 jordvern 
og 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, i tillegg til 
konsultasjon med næringen, forskning og utredninger. 

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

Beredskap og 
ulykkesrisiko 

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 og 
tilgjengelighet 

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. 
Helhetsvurdering 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. 
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6.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
For nye områder som settes av til bebyggelse og anlegg skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse. For områder med fare, risiko eller sårbarhet skal det i plankartet legges inn 
hensynssoner. Aktuelle tema for analysen er: 

 flom i vassdrag 
 flomveier og vann 
 havnivåstigning og stormflo 
 kvikkleireskred 
 jordskred og steinsprang 
 radon 
 eksponering av miljøgifter fra forurenset grunn 
 brannspredning og områdebranner 
 elektromagnetiske felt fra høyspentinstallasjoner 
 forurensning av drikkevannskilder 

6.4 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. 

 

Tabell 3: Framdriftsplan 

Delmål/faser Aktivitet Arbeidsmetode Ansvarlig Tidsrom 

Forberedelser 

  

Vedtak kommunal 
planstrategi 

 Kommunestyret 11.02.2021 

Bestille naturundersøkelser 
for sesongen 2023 Skrivebordsarbeid Prosjektleder 

Arbeidsgruppe Oktober 2022 

Utarbeide planprogram Skrivebordsarbeid Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 03.10-02.11.2022 

Drøfting av planprogram  Styringsgruppe 03.11.2022 
Fase 1: Oppstartsfasen - Lage planprogram 

  

Vedtak oppstart av 
planarbeid. 1. gangs 
behandling av planprogram 

 Planutvalg 09.11.2022 

Varsling av oppstart Skrivebordsarbeid Prosjektleder Uke 45 2022 
Høring og offentlig ettersyn 
av planprogram   14.11-31.12.2022 

Revidere planprogram Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe Uke 1 og 2 2023 

2. gangs behandling av 
planprogram 

 Planutvalg Uke 3 2023 

Endelig vedtak av 
planprogram 

 Kommunestyre Uke 6 2023 
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Fase 2: Medvirkning – kommuneplanprosessen 

  

Etablere innspillsportal, via 
kart, på nett Skrivebordsarbeid Prosjektleder 

Arbeidsgruppe November 2022 

Presisering av prinsipper i 
arealforvaltningen Verksted Kommunestyret Uke 5 2023 

Informasjon; Åfjordingen, 
nettside, sosiale media, 
Fosna-Folket… 

Skrivebordsarbeid Prosjektleder 
Arbeidsgruppe Uke 7 2023 

Dialog med grunneiere om 
endringer av arealformål  Prosjektleder 

Arbeidsgruppe Uke 8-15 2023 

Temamøter – verksted 
 boliger/fritidsboliger 
 næringsareal land 
 næringsareal sjø 

Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe Uke 10-12 2023 

Fysisk innspillsportal 
(fastsatte tidspunkt på 
aktivitetshuset) 

Skrivebordsarbeid 
 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe Uke 10-14 2023 

Fase 3: Utforming av kommuneplan 

 

Evaluering av innspill Arbeidsmøter 
Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 
Styringsgruppe 

Uke 15-17 2023 

Arbeide med 
konsekvensutredning/andre 
nødvendige utredninger 

Skrivebordsarbeid 
Feltarbeid 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 
Ekstern konsulent 

Uke 17-46 

Regionalt planforum Presentasjon av planen Prosjektleder Uke 38 2023 

Utarbeide planforslag Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe Uke 17-46 2023 

1. utkast av planforslag Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 
Styringsgruppe 

Uke 47 2023 

Ferdig utkast arealplan Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 
Styringsgruppe 

Uke 50 2023 

Fase 4: Høring/sluttbehandling av kommuneplan 

 

1. gangs behandling 
arealplan 

 Planutvalg Uke 3 2024 

Høring og offentlig ettersyn 
- arealplan 

 Prosjektleder Uke 3-9 2024 

Behandle høringsinnspill 
arealplan 

Skrivebordsarbeid 
Arbeidsmøter 

Prosjektleder 
Arbeidsgruppe 
Styringsgruppe 

Uke 10-19 2024 

2. gangs behandling 
arealplan 

 Planutvalg Uke 20 2024 

Endelig vedtak arealplan  Kommunestyret Uke 21 2024 
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Figur 3: Tidslinje som viser planlagt framdrift av planarbeidet 
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7 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
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 
arealdelen til 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 arealdelen til 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. 


