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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - FØRSTE GANGS BEHANDLING  
 
Vedlegg 
1 Kommuneplanens samfunnsdel - forslag 
2 Innspill fra verksted, 7. mai 2018 
3 Uttalelse fra Sámediggi/Sametinget (avglemt som vedlegg ved behandling av 

planprogrammet, men drøftet i saksframlegget) 
I tillegg kommer uttalelser fra høringsparter – det vises til samme vedlegg som i 
kommunestyresak 45/18 «Planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel – 
sluttbehandling» 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Plan- og bygningsloven legger føringer for utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel: 
«Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private.» 
Planoppstart for kommuneplanens samfunns- og arealdel ble vedtatt av det faste planutvalget 
i sak 7/18 den 22.03.2018, samtidig med første gangs behandling av planprogram. 
Planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 
45/18 den 21.06.2018. 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel foreligger nå til førstegangs behandling. Det er 
gjort en avgrenset revidering av samfunnsdelen i denne omgangen. En mer omfattende 
gjennomgang er nødvendig ved neste korsveg når det skal lages kommuneplan for «nye-
Åfjord kommune», etter at kommunen Roan og Åfjord er slått sammen. 
Den årlige rulleringen av handlingsdelen til kommuneplanen utarbeides og vedtas i 
sammenheng med økonomiplanen. 
  



Medvirkning: 
Etter vedtak om planoppstart er denne varslet gjennom Trøndelagspakken (Adresseavisen og 
Fosna-Folket) samt på kommunens hjemmeside. Frist for å komme med innspill til 
kommuneplanarbeidet ble satt til 3. juni 2018. 
Det har vært gjennomført to verksteder (workshop) i arbeidet med kommuneplanarbeidet, 
hvorav det ene var viet samfunnsdelen. Verkstedet ble gjennomført med spesielt inviterte der 
målsettingen var å favne videst mulig med tanke på aktuelle interessegrupper som bør 
involveres i arbeidet med kommuneplanen. Som vedlegg følger en oppsummering av de 
innspillene som kom fram på verkstedet. (Fargekodingen angir grad av prioritering hos minst 
en av gruppene på verkstedet.) 
For å gi allmennheten mulighet til å komme med sine innspill, ut over at de til enhver tid 
kunne henvende seg til kommunen, er det avholdt to åpne dager, en på Parken på Årneset og 
en ved Joker på Revsnes. 
Underveis i utarbeidingen av planforslaget har arbeidsgruppa og styringsgruppa vært 
involvert og orientert. 
Innkomne merknader til planoppstart: 
Det er totalt mottatt 10 merknader fra høringspartene i tilknytning til varlet planoppstart. 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, datert 15.05.2018. 
I den forestående kommunesammenslåingen mellom kommunen Åfjord og Roan 
understreker Fylkesmannen viktigheten av koblingen mellom nasjonale forventninger, 
regional og kommunal planstrategi og kommunereformen. Fremtidige driftsbudsjett og 
økonomiplaner må være i samsvar med politiske prioriteringer og innenfor det 
handlingsrommet som den nye kommunen vil få. 
Samfunnsdelen er et viktig verktøy for å fremheve de tanker kommunen har for å 
opprettholde og utvikle kommunens landbruksproduksjon og –forvaltning. Å legge til rette 
for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser er faktorer som kan ha stor 
betydning for landbruket og dets ressursgrunnlag. Det er viktig at man allerede i 
samfunnsdelen har fokus på disse sammenhengene. 
Det er vist til at negativ utvikling av aldersbæreevnen skal møtes med fokus på blant annet 
folkehelse. For å møte det økende og endrede tjenestebehovet må det satses også på andre 
områder. Dette kan være strukturelle endringer, fokus på rehabilitering og mestring, 
velferdsteknologi, ledelse og behovet for kompetanse blant helsepersonellet. Av andre 
grupper enn eldre pleietrengende er det særlig grunn til å løfte fram utsatte barn og unge. 
Kommunen er forpliktet til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som vil være 
et naturlig grunnlagsdokument både for kommuneplanens samfunns- og arealdel. 
Kommuneplanens samfunnsdel bør si noe om kommunens utfordringer knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap 
Rådmannens kommentar: 
Revideringen av kommuneplanen er forsøkt avgrenset tematisk grunnet nært forestående 
kommunesammenslåing. Det vil bli en ny planprosess relativt raskt etter sammenslåing av de 
to kommunen. 
I hovedmålsettingen om målrettet næringsarbeid er det presisert at primærnæringene, da 
selvsagt også landbruket, skal stå sentralt. I delmålene hvor det vises til ivaretakelse og 
videreutvikling av næringslivet inngår også landbruket. Det er naturlig å komme nærmere inn 
på konkrete retningslinjer og bestemmelser for å ivareta landbruksinteressene ved utbygging i 
arealdelen. 
Rådmannen viser til at tiltak for å møte utfordringer med negativ aldersbæreevne er tatt inn 
under flere av hovedmålsettingene. 



Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap er under utarbeiding og behandling 
parallelt med kommuneplanarbeidet. I samfunnsdelen er samfunnssikkerhet og beredskap 
gjort til en hovedmålsetting med tilhørende delmål. 
Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 19.04.2018. 
Statens vegvesen uttaler seg i første rekke til forhold som angår arealdelen. Det som kan 
relateres til samfunnsdelen er følgende: 
For å muliggjøre en mest mulig rasjonell og etappevis utbygging av det nødvendige gang- og 
sykkelvegnettet oppfordres Åfjord kommune på det sterkeste til å prioritere utbyggingen av 
de sentrumsnære boligområdene først. Om det etableres større boligområder utenfor 
tettbebygd strøk vil det kunne medføre behov for å etablere lange strekninger med gang- og 
sykkelveger inn mot sentrum. Av hensyn til de rikspolitiske retningslinjene for samordnet 
areal- og transportplanlegging og fremtidige investeringer i ny infrastruktur bør Åfjord 
kommune lage en tydelig strategi for hvor de ønsker at befolkningsveksten skal skje. 
Rådmannens kommentar: 
Kommunen er kjent med de utfordringer som følger med en utbygging utenfor de 
sentrumsnære boligområdene, eksempelvis utbygging av gang- og sykkelveg, skoleskyss og 
hjemmetjenester knyttet til helse. Muligheten til å bo i mer landlige omgivelser, utenfor 
sentrum, må anses som en av forsene til Åfjord kommune. I Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging heter det blant annet: «I områder med lite 
utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke 
attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.» 
Åfjord kommune ønsker å benytte de muligheter dette åpner for. 
Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune, datert 15.05.2018. 
Trøndelag fylkeskommune uttaler seg i første rekke til forhold som angår arealdelen. Det 
som kan relateres til samfunnsdelen er følgende: 
Nye områder til bolig bør legges i tilknytning til eksisterende bomiljø og servicetilbud i form 
av konsentrert bosetting. Dette vil bidra til å hindre økte kostnader til skoleskyss i fremtiden. 
Rådmannens kommentar: 
Se merknad under Statens vegvesen, ovenfor. 
Uttalelse fra Sámediggi/Sametinget, datert 15.05.2018. 
Sametinget uttaler seg i første rekke til forhold som angår arealdelen. Det som kan relateres 
til samfunnsdelen er følgende: 
Det kan være hensiktsmessig å supplere planen med en beskrivelse av de utviklingstrekk, 
utfordringer og muligheter en ser i forhold til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
i kommunen. 
Rådmannens kommentar: 
Reindrifta er ikke nevnt spesifikt, men under målrettet næringsarbeid er det presisert at 
primærnæringene skal stå sentralt. Åfjord kommune tilhører sørsamisk bosetningsområde, 
men rådmannen er ikke kjent med at det er samisk bosetting i kommunen per i dag. 
Imidlertid bruker samer som driver med reindrift store deler av kommunens areal. 
Arealavklaringer knyttet til reindrifta vil være tema ved behandling av arealdelen. 
Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 05.05.2018. 
NVE uttaler seg om forhold som må relateres til arealdelen. 
Uttalelse fra Kystverket, datert 08.05.2018. 
Kystverket uttaler seg om forhold som må relateres til arealdelen. 
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet, datert 08.05.2018. 
Fiskeridirektoratet uttaler seg i første rekke til forhold som angår arealdelen. Det som kan 
relateres til samfunnsdelen er følgende: 



Fiskeridirektoratet understreker sjømatmeldingens betydning for fiskeri- og 
havbruksnæringens videre utvikling. Det vises også til regjeringens klare ønske om at Norge 
skal være verdens ledende sjømatnasjon. Av den grunn er det viktig å ta vare på og 
videreutvikle de marine ressursene framover. Mulighetene for de marine næringer må 
tilrettelegges og synliggjøres. 
Rådmannens kommentar: 
I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel mener rådmannen dette er forhold som er 
ivaretatt. Under hovedmål 5, om målrettet næringsarbeid, er det fokusert på 
primærnæringenes sentrale rolle og fokus på tilrettelegging for vekst og utvikling av 
næringslivet generelt. Arealmessige avklaringer i sjøarealene vil bli tema ved behandling av 
arealdelen. 
Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.05.2018. 
Direktoratet for mineralforvaltning uttaler seg i første rekke til forhold som angår arealdelen. 
Det som kan relateres til samfunnsdelen er følgende: 
Det vises til at det største uttaket i drift i kommunen ligger innenfor kommunedelplan for 
Årnes som ikke inngår i denne revisjonen. I arbeidet med samfunnsdelen bør likevel behovet 
for uttaket være med for å gjøre en helhetlig vurdering av ressurssituasjonen i kommunen. 
Rådmannens kommentar: 
Det er ikke forslag om å åpne nye områder for råstoffutvinning i arealdelen. Enkelte områder 
hvor det har foregått drift over tid, uten at dette er tatt inn i arealplanen, vil bli tatt inn. I den 
grad mineralske verdier av fremtidig verdi blir berørt, vil dette bli vurdert i 
konsekvensutredningen til arealdelen. 
Uttalelse fra Statnett, datert 25.04.2018. 
Uttalelsen angår kun forhold knyttet til arealdelen. 
Uttalelse fra Frøya kommune, datert 09.05.2018. 
Frøya kommune har ingen merknader til varsel om planoppstart. 
Saken vurdert i folkehelseperspektiv: 
Folkehelse har vært et sentralt tema i utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel og er 
etter rådmannens vurdering godt ivaretatt. 
Oppsummering: 
Rådmannen tilrår at forslag til kommuneplanens samfunnsdel, datert 26.07.2018, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Rådmannens innstilling: 
Åfjord kommune, ved det faste planutvalget, vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 
11-14, at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn. 
Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 23.08.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 
Åfjord kommune, ved det faste planutvalget, vedtar, i medhold av plan- og 
bygningsloven § 11-14, at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med de endringer som ble foreslått i møtet. 
 
Vedtaket var enstemmig. 



 
 

 

 


