
 

 

 

Merknader fra høring og offentlig ettersyn, med 
rådmannens kommentarer 
Nedenfor følger et sammendrag av innkomne uttalelser til høringen og det offentlige ettersynet av 
kommuneplanens samfunnsdel. Sammendraget er nettopp et sammendrag, og gjengir ikke 
uttalelsene i sin helhet. Uttalelsene er delvis omskrevet og forkortet for tilpasning til tabellformen 
nedenfor, uten at innholdet er endret. Det er lagt vekt på de delene av uttalelsene som uttrykker 
ønske om endringer i plandokumentet. Uttalelsene i sin helhet følger saken som vedlegg. I høyre 
kolonne er rådmannens kommentar til de enkelte uttalelsene å finne. Teksten er uthevet der 
rådmannen foreslår at det skal føre til endring i plandokumentet. 

Høringsuttalelse Rådmannens kommentar 
Statsforvalteren i Trøndelag  
Overordnede føringer 
Det er utarbeidet egne resultatmål som skal gi retningen 
for kommunens planlegging i årene som kommer. Videre 
er det listet opp mange tiltak for å nå målene uten at det 
er synliggjort hva som er de viktigste målene og viktigste 
tiltakene. Det ville vært en hjelp for den videre 
planleggingen med en overordnet prioritering av mål og 
tiltak. 
 
 
Utfordringen for mange kommuner er å koble 
kommuneplanens samfunnsdel til handlingsdelen. Ved å 
utarbeide konkrete mål og strategier vil det være lettere 
å koble samfunnsplanen opp mot handlingsplanene og 
videre prioritere økonomiske midler til 
samfunnsutvikling gjennom økonomiplanleggingen. 
Statsforvalteren vil oppfordre kommunen til å arbeide 
med å knytte de ulike kommunale planene sammen. 
 
Statsforvalteren mener at bærekraftig 
kommuneøkonomi bør løftes fram i samfunnsplanen 
som en forutsetning for at hovedmålet kan nås. 
Kommunens økonomi er et viktig utgangspunkt for 
kommunens handlingsrom, og vil virke inn på de fleste 
strategier og delmål. Viktigheten av å ha en bærekraftig 
økonomi, for å kunne oppnå de mål som er satt, kunne 
derfor med fordel vært et tema i samfunnsplanen. 
 
Landbruk 
Bærekraftsmål 2 Utrydde sult 
Det savnes noe mer strategi for stimulering til 
opprettholdelse og utvikling av landbruket, deriblant 
beite- og utmarksnæringer som bidrar til matproduksjon. 
 
 
 
 
 
 

 
I arbeidet med høringsforslaget er det lagt ned en 
betydelig innsats i utforming av tiltakene og begrensning 
i antall tiltak. Tiltakene som inngår i høringsforslaget, er 
gjennomtenkte og ikke tilfeldige. 
 
Nedenfor blir det gjort en vurdering av de enkelte 
punktene i Statsforvalterens uttalelse, og hvorvidt de bør 
føre til endringer i plandokumentet. 
 
Kommunen har en klar intensjon om å koble 
handlingsdel og økonomiplan til samfunnsdelen. 
Samfunnsdelen skal gjelde for en 12-årsperiode og 
prioritering av tiltakene og målsettingene skal skje 
gjennom nettopp handlingsplan/økonomiplan og årlig 
budsjettbehandling. 
 
 
 
Det foreslås at dette tas inn i plandokumentet ved at 
tiltak i tredje punkt under bærekraftsmål 16 formuleres 
slik: «forvalte fellesskapets midler på en best mulig 
måte, gjennom en sunn og bærekraftig 
kommuneøkonomi, og ivareta utsatte grupper og 
mennesker». 
 
 
 
 
 
Både tiltak 2 og 4 kan relateres til landbruket. For mer 
detaljerte strategier er det naturlig å henvise til 
landbruksplan. Av planstrategien går det fram at det er 
behov for ny landbruksplan for den nye kommunen, men 
at det ikke er ressurser til et slikt arbeid i inneværende 
kommunestyreperiode. 
 
 
 



 

 

Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
Boligetablering må ses i sammenheng med flere andre av 
bærekraftsmålene, deriblant «stoppe klimaendringene», 
«livet på land» og arealstrategien hvor kommunen vil 
hindre nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Statlig 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging skal legges til grunn i kommunal 
planlegging. Kommunen oppfordres til å lage strategier 
for god arealutnytting slik som fortetting og 
transformasjon. Spredt utbygging bør skje i tråd med 
overordnede planavklaringer fortrinnsvis gjennom 
grendeklynger og liknende, og at virkninger for 
landbruket blir vektlagt i lokaliseringsspørsmålene. 
 
Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
Valg av materialer og råstoff trekkes fram som 
betydningsfullt, for eksempel muligheten for økt bruk av 
tre som et fornybart og klimavennlig råstoff. 
 
Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene 
Viktigheten av god økologisk tilstand i skogarealene 
trekkes fram for lagring av CO2 i biomasse og jordsmonn. 
Det er viktig å unngå avskoging, tilrettelegge for 
skogplanting på nye arealer, øke skogkulturaktiviteten og 
unngå hogst av ung skog. De mest verdifulle 
skogarealene må sikres mot framtidig omdisponering. 
Fokus på forvaltning av skogområdene er derfor 
strategier som er viktige i tilknytning til klima, og som 
kommunen bør vurdere å ta med i sine 
strategier for å stoppe klimaendringer. 
 
Bærekraftsmål 15 Livet på land 
Kommunen bes vurdere å ta inn i arealstrategien at det 
skal være fokus på god arealutnytting for å hindre 
nedbygging av skogarealer, utmarksbeiter mm. 
Tilsvarende å ha strategier for transformasjon og 
fortetting for å redusere behovet for nye 
utbyggingsområder. 
 
Reindrift 
Det er uklart hvorvidt Fovsen Njaarke sijte er involvert i 
arbeidet med samfunnsdelen utover å få planen på 
høring. Vi forutsetter at den samiske reindriften blir 
involvert i tråd med regelverket for konsultasjoner i det 
videre planarbeidet i kommunen. 
 
 
Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet 
Det kan godt omtales spesifikt at samiske interesser skal 
inkluderes i kommunens arbeid der hvor det er 
nødvendig. 
 
 
 
 
 
 

 
I arbeidet som er gjort i utarbeidingen av planforslaget er 
rådmannen trygg på at sammenhenger mellom ulike 
bærekraftsmål er både oppfattet og vurdert. Tiltakene i 
planforslaget ivaretar ønsket boligutvikling både i 
sentrum, i lokale bygdesamfunn og i grender på en god 
måte. Tanken om grendeklynger kan være god i teorien, 
men i realiteten klarer vi ikke å være treffsikre nok i 
forhold til befolkningens ønsker. Ofte er det ønske om 
fradeling av boligtomt på hjemgården. Selv om dette 
strengt tatt ikke skal vektlegges, er det likevel 
realitetene. Dette kan også være ledd i arveoppgjør. 
 
 
 
Dette er ivaretatt gjennom tiltak 1, i tillegg til tiltak 4 
under bærekraftsmål 8. 
 
 
 
Dette ivaretas av tiltak 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det foreslås at strekpunkt nummer 10 under 
arealstrategien formuleres slik: «- Ta vare på 
kulturarven, kulturmiljø og kulturlandskap og hindre 
nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, utmarksbeiter 
og skogarealer.» 
 
 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte for arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel den 3. mars 2022. Fosen 
reinbeitedistrikt (Fovsen Njaarke sijte) var invitert til 
møtet, men møtte ikke. Det ble også gjort forsøk på å nå 
dem på telefon i forkant av møtet for å oppfordre til å 
delta. Det lyktes ikke å få kontakt. 
 
 
Den største samiske interessen i Åfjord er fjellområdene 
som inngår i reinbeiteområdene. Bevaring av 
reinbeiteområdene er tatt inn som en arealstrategi. Det 
er en svært liten andel samer bosatt i Åfjord og 
kommunen er ikke kjent med at det er behov for å nevne 
deres interesser spesifikt. Det finnes samiske 
kulturminner i Åfjord som blir vurdert på lik linje med 
øvrige kulturminner. 
 



 

 

Bærekraftsmål 15 Livet på land 
Det er nødvendig at arealstrategien signaliserer at 
reindriftas beiteområder skal ivaretas. 
 
Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene 
Det vises til at kommunen har konsultasjonsplikt i saker 
som berører samiske interesser, jamfør sameloven § 4-4, 
og at denne går ut over kravene i annet lovverk. Det 
innebærer krav om involvering og reell dialog med 
samiske interesser tidlig i saksbehandlingen. 
 
 
 
 
 
 
Klima og miljø 
Å ta vare på naturmangfold innebærer langt mer enn 
bare å ta naturhensyn ved utbygging. Det anbefales at 
dette løftes og tas inn som et eget resultatmål. 
 
Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet 
Det anbefales at naturopplevelser og friluftsliv tas inn 
som en del av helsebegrepet i planen. Hvordan 
kommunen skal redusere utslipp av helse- og 
miljøskadelige stoffer og bidra til at færrest mulig 
mennesker blir plaget av støv og støy bør være viktige 
tema i kommunens samfunnsplanlegging for å ta vare på 
folks helse og livskvalitet. 
 
Bærekraftsmål 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
Rent vann er også viktig for dyr og planter. Vi anbefaler 
derfor at tiltak for å ha rent vann i bekker elver vann og 
sjø også tas inn under dette temaet. Kantskog og myr 
renser vann naturlig. Vi anbefaler at kommune vurderer 
å ta inn mål om å ta vare på kantskog og myr også inn 
under dette temaet. 
 
 
Bærekraftsmål 7 Ren energi til alle 
Solenergi er ikke nevnt. Vi anbefaler at kommunen 
vurderer dette. 
 
 
Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene 
Kan målet om å ta vare på naturtyper som binder store 
mengder karbon konkretiseres mere? Skal det være mål 
om ikke å bygge ned myr for eksempel? Skal kommunen 
ha spesifikke tiltak rettet mot landbruk og sjøfart som 
utgjør store klimagassutslipp i Åfjord. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arealstrategien inneholder slikt punkt: «Ivareta områder 
for reindriftsnæringen». 
 
 
Som sagt er det en svært liten andel samer bosatt i 
Åfjord. Det er ikke kjent at de har spesielle behov som 
ikke blir dekket av de medvirkningsprosessene som er 
gjennomført. Rådmannen er av den oppfatning at det er 
god dialog mellom kommunen og reindriftsnæringen. I 
arbeidet med samfunnsdelen var reindriftsnæringa 
invitert til oppstartsmøte, uten at noen derfra møtte. 
Sånn er det noen ganger, og det kan skyldes 
tilfeldigheter at de ikke kunne stille med noen i det 
aktuelle møtet. 
 
 
Gjennom de resultatmålene og tiltakene som inngår i 
planforslaget mener rådmannen at naturmangfoldet er 
ivaretatt på en god måte. 
 
 
Er ivaretatt gjennom tiltakene under bærekraftsmålet. 
Mer detaljerte tiltak må komme gjennom andre planer 
og tiltak. 
 
 
 
 
 
 
Tiltak 2 foreslås endret til: «gjennom arealplanlegging 
og saksbehandling sikre at vann, i særdeleshet 
drikkevannskilder, ikke utsettes for forurensning.» 
 
Det er sammenheng mellom bærekraftsmålene, og 
ivaretakelse av kantskog og myr er ivaretatt gjennom 
tiltak under andre bærekraftsmål. 
 
 
Solenergi er ikke nevnt spesielt, men ikke glemt av den 
grunn. Det inngår et punkt om tilrettelegging for videre 
utbygging av fornybar energi. Solenergi kan inngå her. 
 
 
Med naturtyper som binder store mengder karbon er 
nok myr langt fremme i pannebrasken hos de fleste. I 
samfunnsdelen finner vi ikke grunn til å presisere dette 
nærmere. Åfjord kommune holder på å utarbeide 
kommunedelplan for naturmangfold. Her vil det være 
mer naturlig å konkretisere dette. 
 
Tiltak rettet mot landbruk og sjøfart for reduksjon av 
klimagassutslipp vil naturlig høre hjemme i klima- og 
miljøplan. 
 
 



 

 

Bærekraftsmål 14 Livet i havet og 15 Livet på land 
Vi synes kommunen har flere gode mål for å ta vare på 
livet i havet og livet på land. Vi vil utfordre kommunen på 
å konkretisere målene litt mere. For eksempel: Hvilke 
naturtyper og arter er det særlig viktig at Åfjord tar vare 
på? Hvilke naturtyper og arter er viktige for kommunen? 
Hva skal målene være? Hva skal gjøres for å hindre 
overfiske og overforbruk av andre ressurser i havet? Som 
bakgrunnsmateriale for arbeidet og høringen så hadde 
det vært fint med en oversikt over hvilke naturtyper og 
arter er typiske og viktige for Åfjord. 
 
Det er kommunen som alene har ansvaret for å ta vare 
på denne lokalt viktige naturen. Det er det derfor svært 
viktig at kommunen er bevisst på dette ansvaret og at 
dette også kommer fram i samfunnsdelen. 
 
Åfjord har fått støtte til å lage en kommunedelplan for 
naturmangfold. Gjennom arbeidet med 
kommunedelplan for naturmangfold har kommunen en 
mulighet til å øke kunnskapsgrunnlaget om naturverdier 
i Åfjord og dermed få et godt verktøy i arbeidet med å ta 
vare på naturmangfold. Dette gjelder både i 
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og annen 
planlegging og forvaltning. Gjennom arbeidet med en slik 
plan kan kommunen også oppnå at flere får kjennskap til 
hvilke naturverdier som finnes og den gir en god 
anledning til å løfte fram lokalt viktig natur. Det er viktig 
at samfunnsdelen og kommunedelplan for 
naturmangfold knyttes sammen på en god måte. 
 
Det er viktig at utbygging av arealer ikke øker presset på 
naturtyper og arter, særlig på den trua naturen. I 
forbindelse med planlegging av utbyggingstiltak står 
prinsippet om i størst mulig grad å unngå negative 
virkninger for naturmangfold sentralt. Det viktigste er å 
unngå negative virkninger, deretter begrense 
virkningene gjennom avbøtende tiltak. Hvis det ikke er 
mulig å unngå eller begrense virkningene, så skal tiltak 
gjennomføres for å istandsette eller restaurere. Dersom 
det fremdeles er negative virkninger av betydning, skal 
tiltak for å kompensere for disse vurderes. Vi anbefaler 
at kommunen tar disse prinsippene og prinsippene for 
økologisk kompensasjon og kompenserende tiltak i sin 
bruk av arealer. Dette kan med fordel omtales i 
samfunnsdelen. 
 
Barn og unge og helse og omsorg 
Arealstrategi «For å ta vare på livet på land» 
Arealstrategien har liten oppmerksomhet på 
differensiering av boligtilbud. Særlig er kommunens rolle 
viktig for å dekke boligbehovet for utsatte grupper. Da 
må det være innhentet et kunnskapsgrunnlag. 
Husbankens boligsosiale monitor kan være 
nyttig i kommunens analyse. Boligtilbudet må også 
tilpasses en voksende gruppe eldre. Dette er sentralt i 
arbeidet for et aldersvennlig samfunn. Den nye 

 
Åfjord kommune holder på å utarbeide kommunedelplan 
for naturmangfold. Detaljer omkring temaet hører 
naturlig hjemme der. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I arealstrategien, slik den er foreslått, skilles det ikke 
mellom naturtypene etter hvilket viktighetsnivå de ligger 
på. 
 
 
Kommunedelplan for naturmangfold gis forankring i 
samfunnsdelen. Samtidig vil kommunedelplanen være 
premissgiver inn i arbeidet med arealdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfordringer knyttet til press på naturtyper og arter er 
omtalt i planen i den forstand at foreslåtte tiltak er rettet 
mot dette, ikke minst arealstrategien. Rådmannen anser 
dette som tilstrekkelig forankret i samfunnsdelen, som 
grunnlag for videre utdyping i kommunedelplan for 
naturmangfold og i arealdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt gjennom tiltak 4 under bærekraftsmål 
11. 
 
 
 
 
 
 



 

 

strategien for det boligsosiale arbeidet, «Alle trenger et 
trygt hjem» og forslaget til ny boligsosial lov, peker 
begge på kommunen som en hovedaktør på det 
boligsosiale området. 
 
Den nye veilederen "universell utforming i planlegging" 
betoner verdigrunnlaget for universell utforming. 
Veilederen påpeker også at kommunen må ha en 
oversikt over status for universell utforming i 
kommunen, og at dette bør inngå som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanleggingen og bør 
løftes frem som et pkt. i arealstrategien. 
 
Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven 
plikt til å yte nødvendige tjenester til alle som oppholder 
seg i kommunen. Dette gjelder også for fritidsbeboere og 
her vil arealstrategien være viktig. For å bidra til 
bærekraftige tjenester, må tjenestestrukturen være 
koblet mot arbeidet med å ha et stort nok tilbud av 
tilgjengelige boliger med rett plassering i kommunen. 
Videre det vil være viktig å unngå spredt bygging av 
fritidsboliger og i stedet samle disse i felt og med minst 
mulig avstand til base for tjenesteyting. 
 
Kunnskapsgrunnlaget og medvirkning 
Åfjord hadde ikke et oppdatert oversiktsdokument som 
lå til grunn i den kommunale planstrategien. Et solid 
kunnskapskapsgrunnlag om befolkningen og tjenestene i 
dag, samt behovet fremover er nødvendig for 
planleggingen. Det er videre sentralt at dette vurderes 
opp mot den lokale konteksten. For Åfjord vil det være 
viktig at i tillegg til de demografiske utfordringene som 
det vises til i Åfjord i tall, også gis opplysninger og 
vurderes oppvekst og levekårsforhold, fysisk og sosialt 
miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og 
helsetilstand. Dette vil være viktig grunnlagsmateriale i 
samfunnsplanleggingen og helt nødvendig for at arbeidet 
med samfunnsdelen skal bli konkret, få en god retning og 
for evaluering. 
 
Når det gjelder medvirkning minnes kommunen om de 
tre lovpålagte organene for medvirkning: Eldrerådet, 
rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet. 
 
Trøndelag inngår i det samiske forvaltningsområdet og 
Sametingets planveileder gir føringer som må legges til 
grunn for å ivareta samiske interesser. I veilederen står 
Åfjord på listen over kommuner som inngår i veilederens 
virkeområde. Den samiske delen av befolkningen kan ha 
særlige behov som den kommunale planleggingen av 
folkehelsearbeidet, helse- og omsorgstjenestene og 
oppvekstsektoren må ta hensyn til og det er viktig å sikre 
god medvirkning fra den samiske befolkningen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dette vil komme som naturlig del av arealplanarbeidet. 
Rådmannen anser det ikke nødvendig å ha dette som 
eget punkt i arealstrategien. 
 
 
 
 
 
Planforslaget har en velgrunnet strategi for 
boligetablering. Det er mange hensyn som legges til 
grunn for plassering av fritidsbebyggelse. Rådmannen 
mener at avstand til base for tjenesteyting er et 
underordnet hensyn i denne sammenhengen. Mer 
tungtveiende hensyn vil være attraktivitet og 
grunneieres vilje. Rådmannen er enig i at 
fritidsbebyggelse bør legges i felt. 
 
 
 
 
Gjennom de to første setningene som er gjengitt her, 
sier Statsforvalteren at Åfjord kommune ikke har 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for planleggingen. Det 
sies ikke noe om hvilke følger dette bør få. 
 
I planstrategien var det hentet inn fersk statistikk. Denne 
er ytterligere oppdatert i vedlegget til planforslaget som 
har vært sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle de tre organene er invitert med i 
medvirkningsprosessen. 
 
 
 
Det vises til rådmannens kommentar ovenfor angående 
hensynet til den samiske befolkningen i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Folkehelse og tjenesteyting 
Åfjord har en lavere andel ungdommer som er aktive i 
fritidsorganisasjoner enn fylket og landet for øvrig. 
Handlingsplanen for fysisk aktivitet, Sammen om aktive 
liv – Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, peker 
på at innsatsen for økt aktivitet i befolkningen må skje 
ved bredt anlagte virkemidler. Det er godt forenelig med 
at også det øvrige folkehelsearbeidet skal være 
tverrsektorielt og at folkehelsearbeidet skal gjenfinnes i 
den helhetlige samfunnsplanleggingen. Kommunen 
oppfordres til å hente inspirasjon fra handlingsplanen 
spesielt med tanke på å nå grupper som ikke naturlig 
trekkes mot friluftsliv og den organiserte idretten. 
 
Satsningsområdene innen reformen er spredt på flere av 
målene og viser at kommunen har kunnskap om 
reformen, selv om den ikke nevnes eksplisitt. Et 
pedagogisk grep hadde vært at satsningen hadde 
kommet enda tydeligere frem for eksempel under mål 3. 
 
Det er videre viktig å se at kommunens rolle som 
tjenesteyter, ikke bare omfatter de eldre. Som en del av 
planen bør det også gis oppmerksomhet til de 
forebyggende tjenestene som helsestasjon og i 
skolehelsetjenesten, tilbudet innen 
svangerskapsomsorgen, samt kommunens tilbud innen 
rus- og psykisk helsearbeid. Her bør det inngå tiltak og 
tilbud som kan bidra til å forebygge selvmord og 
overdoser med rusmidler. Det skal også være en plan for 
sosial- og helsemessig beredskap. 
 
Vi vil også vise til "Likeverdsreformen" som skal sikre at 
familier som venter eller har barn med sammensatte 
behov får gode og sammensatte tjenester, medvirker og 
har en meningsfull hverdag. 01.08.2022 vil endring av 
velferdstjenestelover styrke oppfølging av utsatte barn 
og unge og deres familie gjennom blant annet tydelige 
krav til økt samarbeid mellom velferdstjenestene. 
Endringene lovfester en samordningsplikt i alle 
velferdslovene, herunder rett til barnekoordinator for 
familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, 
skade eller nedsatt funksjonsevne. Det innebærer også 
en endringer i reglene om individuell plan, hvor flere 
tjenester får medvirkningsplikt. 
 
Situasjonen med rekrutteringsvansker i 
fastlegeordningen er en stor utfordring på nasjonalt nivå. 
Det er derfor lansert en handlingsplan, hvor tiltakene er 
under utvikling og implementering. Det er viktig at 
kommunen har en langsiktig plan for å sikre et fremtidig 
forsvarlig tilbud med allmennlegetjenester til 
befolkningen. Videre er kommunepsykolog en lovpålagt 
tjeneste. Åfjord deltar i en interkommunal 
tjenesteordning, Fosen helse IKS hvor flere kommuner 
deler på psykologressursen. Kommunen må i likhet med 
fastlegeordningen vurdere flere tiltak som sikrer 

 
Dette må inngå i plan for folkehelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satsningsområdet kommer godt fram gjennom tiltak som 
er nevnt under bærekraftsmål 3, også andre 
bærekraftsmål. 
 
 
 
Dette inngår i tiltak 1 under bærekraftsmål 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette ivaretas av tiltak 1 og 2 under bærekraftsmål 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette inngår i tiltak 1 under bærekraftsmål 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

rekruttering og for å beholde kommunepsykolog 
kompetanse. 
 
Boligsosialt 
FN konvensjon for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), artikkel 19 omhandler «retten til 
et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet». En 
av de prioriterte innsatsområder i strategien «Alle 
trenger et trygt hjem», er personer med nedsatt 
funksjonsevne og mennesker med psykiske lidelser. 
Statsforvalteren vil minne kommunen om at de har et 
særlig ansvar i dette arbeidet. 
 
Oppvekst 
Gode barnehager og skoler som løfter alle barn 
uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for å 
skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter 
for alle. Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og 
skole, er en viktig premiss for å lykkes med dette. 
Betydningen av gode barnehager og skoler, der barn og 
unges læringsutbytte også blir vektlagt, fremgår i liten 
grad av kommunens plandokument. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi savner noen ord om samfunnssikkerheten og 
beredskapen. Dette gjelder særlig i arealforvaltningen, 
herunder sikring mot eksempelvis flom, ras, overvann 
m.m. og hvordan dette kan sikres gjennom 
arealplanlegging og planbestemmelser. Robust 
infrastruktur er også et tema som er og vil bli enda 
viktigere i tiden framover, med tanke på 
klimaendringene. Dette er bare noen forslag, men vi er 
sikre på at kommunen vil finne andre områder innen 
samfunnssikkerheten som kan komme fram i 
samfunnsdelen. 
 

 
 
 
 
Ivaretas gjennom flere av tiltakene, først og fremst 
gjennom tiltak 4 under bærekraftsmål 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen mener at flere av tiltakene under 
bærekraftsmål 4 er med på å bidra til nettopp dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forhold knyttet til samfunnssikkerhet er nevnt i tiltak 7 
under bærekraftsmål 11. 

Trøndelag fylkeskommune  
Samisk næring og kulturutøvelse 
Under bærekraftsmål 15 «Livet på land», pilpunkt 5, 
strekpunkt 3, mener fylkeskommunen at det er behov 
for å tydeliggjøre både; «å sikre og ivareta viktige 
områder for reindriftsnæringen». Og, samme sted, 
strekpunkt 10; «ta vare på kulturarven, kulturmiljø og 
kulturlandskap og hindre nedbygging av beiteområde, 
dyrket og dyrkbar mark». Under bærekraftsmål 2 
«Utrydde sult», står det i planteksten om landbruk og 
sjørelaterte næringer sine utfordringer med 
klimaendringer. Her vil det også være naturlig å nevne 
reindrifta, og i satsingsområde pilepunkt 2, vil det være 
naturlig at beiteområde også inngår. 
 
 
 
 
 
Videre ber fylkeskommunen om at det under 
bærekraftsmål 9 «Industri, innovasjon og infrastruktur», 

 
Det må anses å være mindre nyanser mellom «sikre» og 
«ivareta». Gir ikke grunnlag for endring av 
formuleringen. 
 
Når det gjelder strekpunkt 10 vises til kommentar til 
Statsforvalteren ovenfor. 
 
Det foreslås at avsnitt 4 under bærekraftsmål 2 
formuleres slik: «Både landbruket, reindriften og de 
sjørelaterte næringene blir utfordret av de kommende 
klimaendringene». 
 
Beiteområder for rein er viktige, men det er et noe annet 
tema enn jordvern. Beiteområdene anses ivaretatt 
gjennom arealstrategien, som grunnlag for det 
kommende arbeidet med arealdelen. 
 
Det foreslås at punkt 1 under bærekraftsmål 9 endres 
til: «være en pådriver for å utbedre og utvikle 



 

 

satsingsområde pilpunkt 1 i siste del av setningen, blir 
tilført beiteområde; «som tar hensyn til beiteområde og 
dyrkamark, naturmangfold og vannmiljø». Landbruk og 
reindrift har ulike utfordringer. De bruker og former 
kulturlandskapet ulikt, begge bruksformer og 
landskapsformer er viktige å ivareta i en samfunnsplan. 
Det gir bevissthet om at staten Norge er grunnlagt på 
territoriet til to folk: nordmenn og samer. 
 
En bærekraftig samisk kulturutøvelse er, som for alle 
kulturer, også å være en synlig del av sitt samfunn. 
Fylkeskommunen oppfordrer til å gjøre samisk kultur og 
kulturutøvelse mer synlig i kommuneplanens 
samfunnsdel på flere områder enn reindriftsnæringa. 
 
Folkehelse 
Hvis kommunen har et oppdatert «oversiktsdokument» 
folkehelse hvor en oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen fremgår, er det ønskelig 
at det konkret legges til grunn for de målformuleringer 
som angår denne tematikken (jfr. folkehelselovens 
føringer knyttet til dette). Vi ser at noe statistikk relatert 
til levekår og folkehelse inngår i vedlagte «Åfjord i tall», 
men et slikt oversiktsdokument vil romme 
folkehelsetemaet større både i bredde og dybde. 
 
For å gjøre samfunnsplanens mål og strategier til et 
aktivt arbeidsdokument for både tjenester og 
innbyggere, har vi sett at det kan være formålstjenlig å 
lage en tabell/matrise for hvert innsatsområde hvor det 
både angis hva som skal gjøres for hver strategi, samt 
hvem som gjør hva når. Da vil det også kunne være 
enklere å prioritere, evaluere og rapportere på om 
kommunen når sine mål. 
 
Idrett og friluftsliv 
Muligheter for å drive idrett og friluftsliv er et 
velferdsgode som bør sikres i befolkningen, som et 
bidrag til livskvalitet, trivsel og folkehelse. Verdifulle 
områder trues kontinuerlig av nye byggeprosjekt og 
endret arealbruk. Det blir derfor viktig å sikre arealer til 
idrett og fysisk aktivitet der folk bor og oppholder seg. 
Slike anlegg vil kunne fungere som sosiale møteplasser 
som også bidrar til fellesskap og inkludering. Anlegg i 
lokalmiljøet bør derfor prioriteres høyt. Lokalisering og 
bygging av anlegg må imidlertid skje på grunnlag av 
behovsanalyser der økonomisk og miljømessig bærekraft 
vektlegges. 
 
Kartlegging av friluftslivsområdene som kommunene selv 
har gjennomført bør brukes aktivt i planarbeidet, med 
særlig fokus på viktig grønnstruktur i og ved byer og 
tettsteder, samt nasjonalt og regionalt viktige 
friluftsområder. Kommunene bør også utarbeide planer 
som sikrer traseer for eksisterende og nye ferdselsårer, -
tilrettelagt for alle brukergrupper. Se prosjekt for 
friluftslivets ferdselsårer. 

infrastruktur innen vei, vann, avløp, kraftforsyning, 
bredbånd og gang- og sykkelveier, som tar hensyn til 
beiteområder, dyrkamark, naturmangfold og 
vannmiljø.» 
 
 
 
 
 
Som nevnt over er det reindrifta som utgjør den viktigste 
samiske kulturbæreren i Åfjord. Det er svært liten andel 
samisk bosetting i Åfjord, noe som også begrenser 
omfanget av samisk kulturutøvelse. 
 
 
 
Se merknader til Statsforvalteren ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er flere måter å utarbeide kommuneplanens 
samfunnsdel på, og det finnes ingen entydig mal for det. 
Det som skisseres her vil kreve en annen oppbygging av 
plandokumentet. Rådmannen frarår dette, i hvert fall i 
denne planprosessen. 
 
 
 
 
 
Dette er ivaretatt gjennom tiltakene som inngår i 
planforslaget under bærekraftsmål 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er på et detaljnivå som ikke er aktuelt for 
samfunnsdelen, men hører mer hjemme i arealdelen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Demografi 
Kombinasjonen av flere eldre og færre personer i 
arbeidsaktuell alder i befolkningen vil være en utfordring 
for kommunen fremover. 
 
Næringsutvikling 
Planen er tydelig på sammenhengen mellom 
kompetanse og kompetent arbeidskraft og at økonomisk 
vekst bør skje innenfor rammene av en bærekraftig 
utvikling. I den anledning merker vi oss innbyggernes og 
ungdommens innspill på sirkulærøkonomi og ønske om 
kommunal bistand og tilrettelegging til næringsutvikling. 
Det kan være nyttig å konkretisere disse innspillene i 
samfunnsplanen. 
 
 
 
Fylkeskommunen ser det som viktig at 
næringsinteressene blir ivaretatt, både i plan og prosess. 
Planen kunne innledningsvis og med fordel kort 
beskrevet prosessen i arbeidet med samfunnsplanen. 
Videre hadde det styrket planen om det hadde vært tatt 
inn en beskrivelse av hvordan den skal følges opp. 
 
 
 
 
 
 
Bærekraftsmål 4 God utdanning 
Relatert til ungdommens innspill om god rådgivning om 
jobbmuligheter. Det er viktig å informere ungdommene 
om mulighetene for arbeid i lokalt næringsliv. Det kan 
være et viktig attraktivitetstiltak og være viktig i arbeidet 
med rekruttering for både kommunalt og privat 
arbeidsliv. Det kan også bli et godt arbeidspunkt for 
kompetanseutvikling i næringslivet og kommunen. 
 
Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Ønsket fra innbyggerne om satsing på Gründere bør 
synliggjøres i «skal vi» punktene. 
 
Bærekraftsmål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 
God infrastruktur er viktig for næringsutvikling, spesielt 
betyr tilgangen på nok og ren energi mye i arbeidet med 
omstilling til bærekraftig næringsutvikling. Det er fint at 
dette har stor oppmerksomhet i planen. Når det gjelder 
FoU og innovasjon kan siste tiltakspunkt (s 21) være mer 
«aktivt» i forhold hvilke grep kommunen kan ta f.eks. 
FoU i egen organisasjon. 
 
 
Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
Det er gledelig å se at planen har fokus på utvikling av 
attraktivitet. Et velfungerende boligmarked og et godt og 
variert boligtilbud er viktig for bosetting og for 

 
 
Kommunen er godt kjent med denne utfordringen, som 
er tatt i betraktning ved utarbeiding av planforslaget. 
 
 
 
Stimulering til sirkulær økonomi er tatt inn som tiltak 5 
under bærekraftsmål 12. 
 
I medvirkningsrapporten er det beskrevet hvilke svar fra 
innbyggere som er generert inn i de nevnte innspillene. I 
hvilken grad innspillene skal gjenspeile seg i tiltakene er 
en vurderingssak, men det er ingen automatikk i at alle 
innspill skal finnes igjen i tiltakene. Det er et videre 
beslutningsgrunnlag som ligger til grunn enn disse 
innspillene. 
 
Det har vært et mål å lage et kompakt og mest mulig 
lettlest dokument og dette er derfor utelatt. 
Planprosessen er beskrevet i planprogrammet, men det 
kunne kanskje vært presisert at denne er fulgt. Det er 
ikke sagt noe om oppfølging av planen i planforslaget, 
men i formålet står det at det skal være et 
styringsverktøy for Åfjord kommune. Det er nokså 
åpenbart at samfunnsdelen skal legges til grunn ved 
utarbeiding av andre planer og at tiltak skal følges opp 
gjennom handlingsplan, økonomiplan og årlige 
budsjetter. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inngår i tiltak 4. 
 
 
 
Tiltaket utelukker ikke FoU-prosjekter i egen 
organisasjon. Rådmannen finner dette tilstrekkelig på 
dette plannivået. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette anses å være ivaretatt gjennom tiltak 4 under 
bærekraftsmål 8. 
 



 

 

rekruttering av arbeidskraft. I den anledning vil vi også 
nevne at det er viktig å kunne tilby næringsbygg for 
etablerer/grundere og bedrifter i oppstartfasen. 
 
Bærekraftsmål 14 Livet i havet 
Beskrivelse av hvordan kommuneplanens arealdel skal 
ivareta noen av målene i arealstrategien er konkrete. Det 
er fint. Imidlertid kunne det vært konkretisert lang mer 
på hvordan de øvrige punktene skulle følges opp. 
 
Bærekraftsmål 15 Livet på land 
Kapitlet inneholder gode tiltak som vil gi grunnlag for 
gode diskusjoner i arbeidet med arealplanen 
 
Kulturarv 
Innbyggerne ønsker: «Ivareta, bruk og vedlikehold av 
kulturarven» og «Ta vare på kulturarven, kulturmiljø og 
kulturlandskap og hindre nedbygging av dyrket og 
dyrkbar mark» sies det. Da bør innbyggerne ønske seg: 
«God areal-, natur og kulturmiljøforvaltning». 
 
 
Åfjord kommune bør i utformingen av samfunnsdelen 
legge til grunn: Meld. St. 16 (2019 - 2020) Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og 
mangfold. En sentral nasjonal satsing er: 
Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom 
helhetlig samfunnsplanlegging. 
Det er særlig kapittel 9 Bærekraft som er relevant å 
bruke i samfunnsplanleggingen i Åfjord kommune og 
kapittel 5.1 Det grønne skiftet. 
Kulturmiljøpolitikkens generelle vurderingsgrunnlag er 
basert på at kulturmiljø representerer både miljømessige, 
kulturelle, sosiale og økonomiske verdier. Det har 
betydning for enkeltmenneskers identitet, trivsel og 
selvforståelse. Det gir steder særpreg og egenart og er en 
ressurs for lokalsamfunns- og næringsutvikling. Ved 
vurdering av de enkelte kulturminners bevaringsverdi har 
kulturmiljøforvaltningen i Norge delt kulturmiljøverdiene 
i tre hovedkategorier: kunnskap, opplevelse og bruk. 
Her med særlig hensyn til de konkrete 
identitetsskapende kulturmiljøverdiene som Åfjord 
kommune identifiserer i den nye kulturminneplanen, vil 
ta vare på, og utvikle som en helhetlig og bærekraftig 
verdiskaping. 
 
Direktoratets nasjonale strategi for temaet kulturarv, 
klimaendringer, sårbarhet og tilpasninger bør som del av 
kommunens klimastrategi innarbeides i samfunnsdelen. 
 
 
I kommunens planstrategi påpekes det at der behov for 
en ny kulturminneplan. Dette planarbeidet bør 
prioriteres som en viktig kommunedelplan, som følger 
opp ambisjoner i samfunnsdelen i konkrete utvalgte 
prioriterte kulturmiljøer. I Regional plan for kulturmiljø 

 
 
 
 
 
Konkretisering vil skje gjennom øvrige planer med 
forankring i samfunnsdelen, handlingsplan/økonomiplan 
og årlige budsjetter. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Hva innbyggerne ønsker seg er hentet fra det som har 
kommet inn gjennom medvirkningsprosessen. Det er 
gjort en manuell jobb med å sammenfatte dette og det 
er brukt noe skjønn. Noe annet ville vært umulig. 
Imidlertid er det ikke grunn til å endre på dette ved å ta 
inn noe som innbyggerne bør ønske seg. 
 
Dette inngår i tiltak 3 under bærekraftsmål 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temaene er på overordnet nivå ivaretatt gjennom 
arealstrategien under bærekraftsmål 15, flere av 
tiltakene under bærekraftsmål 13 og tiltak 7 under 
bærekraftsmål 11. 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 



 

 

er det regionalt prioriterte områder i Åfjord kommune 
valgt ut. 
 
Kunst og kultur som bærekraft 
Fylkeskommunen viser til at Åfjord kommune har lang 
erfaring med internasjonalt gjestekunstnerprogram, og 
at kommunen i sin «Kunststrategi for Nye Åfjord 
kommune», bl.a. har barn, unge og kunst som 
satsingsområde. Fylkeskommunen vil på denne 
bakgrunn, under bærekraftsmål 4 «God utdanning», 
utfordre Åfjord kommune til; «å ta i bruk systematisk 
sirkulasjon av kunstnere med pedagogisk kompetanse i 
skolen», som et satsingsområde for å skaffe god 
opplæringskompetanse. Fylkeskommunen vil også 
understreke kunst og kultur sin betydning for å få flere 
innbyggere til å bosette seg, jobbe og leve i regionen, jfr. 
bærekraftsmål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst». 

 
 
 
 
Tas til orientering. Anses å ligge på vel detaljert nivå for 
samfunnsdelen. 

Statens vegvesen  
Det er et uttrykt ønske i Åfjord kommune om å også 
utvikle grendene. Med tanke på transport forsvarer 
kommunen dette med tilrettelegging for overgangen til 
fossilfri energi og tilhørende teknisk infrastruktur. Det er 
positivt at Åfjord kommune har reflektert rundt 
problemstillingen, og det vil være et viktig moment å ta 
med videre i framtidig kommunal planlegging. 

Tas til orientering. 

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren 
for Svalbard 

 

Det anbefales at samfunnsdelen utformes slik at den gir 
overordnete føringer for mineralressurser og hvordan 
kommunen ønsker å legge til rette for bærekraftig 
utnyttelse av ressursene. 
 
Gjenvinning og bruk av overskuddsmasser kan begrense 
behovet for sand, grus og pukk fra masseuttak. På sikt 
kan dette bidra til mindre beslag av nye arealer, og mulig 
reduksjon i klimagassutslipp og forurensning – i tråd med 
prinsippene i en sirkulær økonomi. Kommunen bør 
vurdere å inkludere temaet om gjenvinning av 
overskuddsmasser, deriblant byggeråstoff, i arbeidet 
med å stimulere til sirkulær økonomi. 
 
Siden arealdelen senere skal konkretisere strategier som 
fastsettes i samfunnsdelen, mener vi det er viktig at 
kommunen har en bevisst strategi hvordan 
mineralressursene skal forvaltes mest mulig bærekraftig. 
God og langsiktig planlegging kan derfor bidra til bedre 
og mer klimavennlig mineralutvinning for å redusere 
avstand mellom uttak og forbrukssted. Hvis det er 
grunnlag for det, bør allerede eksisterende uttak utvides 
for å utnytte ressursen fullstendig. Dette kan være mer 
bærekraftig enn å ha flere mindre uttak i drift samtidig. 
 
DMF savner at det i samfunnsdelen er gjort en vurdering 
på kommunens tilgang på byggeråstoff. I den 
sammenhengen vil vi vise til våre levetidskart for 
byggeråstoff i kommunene som er tilgjengelig på våre 

I arealstrategien under bærekraftsmål 15 er det tatt inn 
et tiltak om bærekraftig mineralutvinning. 
 
 
 
Tiltak 5 under bærekraftsmål 12 sier at det skal 
stimuleres til sirkulær økonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tema for arealdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temaet hører mer hjemme i arbeidet med arealdelen. 



 

 

hjemmesider. Kartene viser hvor mange år hver enkelt 
kommune vil ha tilgang på egenprodusert knust fjell og 
løsmasser. Disse kan brukes for å vurdere fremtidens 
ressurssituasjon, både i egen kommune og i regionen. 
Kystverket  
Vi ber kommunen å være fremtidsrettet gjennom å 
forme ut en langsiktig utvikling i et marint perspektiv, 
der ulike momenter blir tatt inn som verdiskapende 
element i arbeidet med samfunnsplanen. 
 
 
Det er mulig at kommunen kan styrke innsatsen mot 
utfordringer knyttet til sjøtransport, både med hensyn til 
gods- og persontrafikk og til etablerte 
samferdselsløsninger i et blågrønt perspektiv. 
Kommunikasjon og infrastruktur for en kystkommune 
har en avgjørende rolle. For en kommune som Åfjord vil 
det være formålstjenlig å fokusere på sjøveien, både som 
en naturlig og reell transportåre og ved at kommunen tar 
dette inn i sin strategiske planlegning og som en 
oppfølging gjennom samfunnsplanen. 

Rådmannen mener planforslaget inneholder flere tiltak 
som ivaretar dette, blant annet ladestruktur for 
elektrifisering av transport til sjøs. Når det gjelder 
eksempelvis næringsutvikling, skiller ikke planen på 
marin og terrestrisk aktivitet. 
 
Første punkt under bærekraftsmål 9 foreslås endret til: 
«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». 

Mattilsynet  
Føringer og bestemmelser for drikkevann 
Det vises til vannforskriften, drikkevannsforskriften og 
temaveilederen «Drikkevannshensyn i kommunalt, 
regionalt og statlig planarbeid». I forbindelse med 
utbedring og sikring av vannforsyningen er det vesentlig 
at planlagte utbedringer forankres i planene slik at de 
blir gjennomført som forventet. Mattilsynet ser det som 
viktig at drikkevannshensynet ivaretas i planarbeidet 
videre. 
 
Angående matjord 
Her vil plantehelse og spredning av planteskadegjørere 
og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid, og flytting 
av masser være momenter som berører Mattilsynets 
fagområde. 
 
 
 
 
 
Akvakultur 
Mattilsynet peker på at det er særlig aktsomhetsplikt 
med tanke på å forebygge og forhindre risiko for 
spredning av smittsomme sykdommer på dyr, herunder 
akvatiske dyr. Vi forventer derfor at det bør lages 
bestemmelser som vil forebygge overføring av kjent og 
ukjent smitte, mellom vassdrag og langs kysten med 
omkringliggende områder (inkludert akvakulturanlegg). 
Det må stilles krav til entreprenører og annen relevant 
virksomhet om vask og desinfeksjon av anleggsmaskiner 
og annet utstyr før det kan benyttes i nært vassdrag. 
Bestemmelsene må inneholde krav om at Mattilsynet må 
kontaktes når det skal gjennomføres endringer i vassdrag 
som rivning av dammer, etablering av dammer, 

 
Etter rådmannens vurdering er dette tilstrekkelig 
ivaretatt, på det overordnede nivået som samfunnsdelen 
skal dekke, gjennom tiltakspunktene under 
bærekraftsmål 6. Ytterligere detaljer om temaet må gå 
fram av annet planverk, med forankring i 
samfunnsdelen. 
 
 
 
 
Både i bærekraftsmål 14 og 15, hvor 15 er mest aktuelt i 
dette tilfellet, er det tatt inn et tiltak om stimulering til 
bekjempelse av fremmede arter. Etter rådmannens 
vurdering er dette tilstrekkelig ivaretatt, på det 
overordnede nivået som samfunnsdelen skal dekke. 
Ytterligere detaljer omkring de konkrete forholdene 
Mattilsynet viser til må eventuelt gå fram av annet 
planverk, med forankring i samfunnsdelen. 
 
 
Temaene på et overordnet nivå berøres av tiltak som er 
nevnt under bærekraftsmålene 3, 6, 8, 12, 14 og 15. 
Detaljnivået i uttalelsen fra Mattilsynet hører mer 
hjemme i kommuneplanens arealdel eller i annet 
planverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

etablering av fisketrapper m.m. samt anleggsvirksomhet 
som berøre vassdrag. 
 
Innspill 
 Det er positivt at dere legger FNs bærekraftsmål til 

grunn for arbeidet. 
 Det er viktig at mulighet for vann, avløp og håndtering 

av overvann blir vurdert før områder legges ut som 
byggeklare områder. Konsekvenser for eksiterende 
vannforsyning må også tas med i disse vurderingene. 

 Kommunen bør vurdere å beskytte kartlagt 
grunnvannsområdet mot nyetableringen/aktiviteter i 
påvente av videre vurderinger når det gjelder 
leveringssikkerhet. 

 Vi ønsker at vannforsyning skal være en del av alle 
ROS-analyser i forbindelse med arealdelen av 
kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når dere 
gir tillatelser etter relevant regelverk. 

 Vannforekomster som brukes til uttak av drikkevann, 
eller som er planlagt for slik bruk i fremtiden, skal 
beskyttes mot forringelse. Det betyr at råvannskilder 
skal beskyttes mot økt belastning og forurensning. 

 
 
 
Detaljnivået i uttalelsen fra Mattilsynet hører mer 
hjemme i kommuneplanens arealdel eller i annet 
planverk. 

Saemiedigkie/Sametinget  
Medvirkning og plansaksbehandling 
Vi viser til at kommunen har konsultasjonsplikt overfor 
representanter for berørte samiske interesser. 
 
Samiske kulturminner 
Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner 
vektlegges og konkretiseres i kommuneplanleggingen. 
 
Samisk reindrift 
Reindriften i de sørsamiske områdene er helt sentral for 
opprettholdelsen av den sørsamiske kulturen, og vi vil i 
den sammenheng vise til Plan og bygningsloven § 3-1, 
punkt c, hvor det fastslås at planer utarbeidet i henhold 
til loven skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. 
 
Under punkt 13 står «legge til rette ytterligere 
produksjon av fornybar energi» som et tiltak. Sametinget 
vil i den sammenheng vise til at reindriften i området er 
sterkt berørt av de negative konsekvensene av Storheia 
vindkraftverk, som er i drift på tross av 
høyesterettsdommen som slår fast at konsesjonen er 
ugyldig. Vi anser at oppfølgingen av 
høyesterettsdommen legger føringer for fremtidige tiltak 
i området. Sametinget anser at det nå ikke kan settes i 
verk tiltak som forverrer situasjonen for reindriften i 
området. 

 
Det vises til kommentar til uttalelse fra Statsforvalteren 
ovenfor. 
 
 
Det vises til kommentar til uttalelse fra Statsforvalteren 
ovenfor. 
 
 
Det vises til kommentar til uttalelse fra Statsforvalteren 
ovenfor. 
 
 
 
 
 
Hensynet til reindriften er tatt inn i arealstrategien. 
Tiltakene i planforslaget må ses i sammenheng. Det er 
med et tiltak om å legge til rette for videre utbygging av 
fornybar energi, men samtidig flere tiltak under 
bærekraftsmål 15 som dreier seg om å ta vare på 
økosystemer og naturmangfoldet. Det er også et punkt i 
arealstrategien som sier at det skal tilstrebes en 
arealforvaltning som ikke utfordrer inngrepsfrie områder 
i Norge (INON) unødig. Som det står i innledningen til 
bærekraftsmål 17 i planforslaget, må hensynet til de tre 
dimensjonene, økonomi, sosiale forhold og klima og 
miljø, vektes og balanseres mot hverandre. 

Åfjord utvikling AS  
Det bør stimuleres til et høyere/bedre samarbeid mellom 
Åfjord kommune og næringsliv, i skole og 
barnehagesammenheng. Dette vil bidra til å gjøre 
ungene tidlig kjent med muligheter innenfor utdanning 
og jobb i kommunen, og bidra til fremtidig rekruttering 

Rådmannens vurdering er at dette inngår i tiltak 1 under 
bærekraftsmål 17. 
 
 
 



 

 

av arbeidskraft. Dette bør derfor legges inn som et punkt 
under bærekraftsmålet «God utdanning» eller 
«Anstendig arbeid». Det har også kommet innspill på 
dette fra ungdommen på side 18: «Samarbeid mellom 
offentlig og privat sektor.» 
 
I arbeidet med å gjøre Åfjord til et bærekraftig reisemål 
er det punkter det er satt krav til at Åfjord kommune skal 
jobbe mer med. Følgende punkter er ikke utfyllende nok 
i kommuneplanen: 
 
– Utrydde sult: 

I punktet «fortsette med, og videreutvikle et sunt 
kosthold ved egne institusjoner», så burde det også 
blitt økt fokus på å bruke og formidle lokal mat og 
drikke ved sine institusjoner. Åfjord kommune har 
også forpliktet seg til dette, da de skrev under på 
Trøndersk Matmanifest. 
 

– Ansvarlig forbruk og produksjon: 
Avfallshåndtering for fritidsboliger (sortering i flere 
fraksjoner), da disse bare sorterer i restavfall i dag. 
 

– Stoppe klimaendringene 
- Her bør kommunen utarbeide en klimaplan med 

mål, tiltak og virkemidler for reduksjon i 
klimagasser innenfor kommunens grenser. 

- Iverksette tiltak for energisparing, 
effektivisering og økt andel fornybar energi. 

- Iverksette tiltak for minimering av lys- og 
støyforurensing. 

 
 
 
– God helse og livskvalitet: 

Her bør tiltak også gjelde tilrettelegging for 
mennesker med særskilte behov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er forhold som må vurderes mot tiltak 8 under 
bærekraftsmål 13. Andre tiltak i planen berører også 
temaet. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig i et 
overordnet plandokument som samfunnsdelen. 
 
 
 
 
Dette omfattes av tiltak 2 under bærekraftsmål 12. 
 
 
 
Det er utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse for 
kommunen. Av planstrategien går det fram at det er 
behov for ny klima- og miljøplan. Det er varslet oppstart 
av slik plan. Tiltak innen energisparing, effektivisering og 
økt andel fornybar energi vil være en naturlig del av en 
slik plan. På overordnet nivå er dette ivaretatt i 
planforslaget. Tiltak for å minimere lys- og 
støyforurensning hører mer hjemme i arbeidet med 
arealdelen. 
 
 
Rådmannen mener dette er ivaretatt gjennom tiltak 1 
under bærekraftsmål 3, spesielt det som gjelder 
livsmestring. 

Naturvernforbundet i Åfjord  
Å følge opp FN’s bærekraftmål er ikke forenelig med 
utbygging av vindkraft. Ulempene er større enn 
fordelene ved industrialisering av inngrepsfri natur. 
I godkjenning og utbygging av vindindustri har det ikke 
vært vekting av urørt natur. 
 
 
Vi søker at det gjøres en grundigere utregning av tapt 
natur. 
 
 
Vi søker at en setter spørsmålstegn ved hva fornybar 
energi innebærer og synliggjør energiforbruket, 
levetidsgrunnlaget fra A til Å. Det oppleves at det er 
mangelfull informasjon om hva dette egentlig innebærer 
og at en i Åfjord kommune står igjen med større ulemper 
enn fordeler på lang sikt. 
 

De vurderinger som er gjort i forhold til gjennomført 
utbygging ligger tilbake i tid. Samfunnsdelen må ha fokus 
framover. Med tanke på videre utbygging av fornybar 
energi og forholdet til inngrepsfri natur viser til 
rådmannens kommentar til uttalelse fra Sametinget 
ovenfor. 
 
I arealstrategien er det tatt inn et punkt om at det i 
fremtiden skal utarbeides arealregnskap som skal legges 
til grunn ved framtidig arealdisponering. 
 
For en eventuell framtidig utbygging av fornybar energi 
vises til rådmannens kommentar til uttalelse fra 
Sametinget ovenfor. 
 
 
 
 



 

 

Å ta vare på natur er et meget verdifullt klimatiltak. 
Arealinngrep utgjør allerede den desidert største 
trusselen mot natur og artsmangfold både nasjonalt og 
globalt. 
 
I Åfjord kommune har man et anlegg på sørsamisk 
område som høyesterett har slått fast er i strid med 
urfolks rettigheter. Det må tas på dypeste alvor. FNs 
naturpanel viser hvor alvorlig situasjonen er i verden, 
både for natur, fugler, andre dyrearter og ikke minst 
levebrødet for folk og kulturer som lever i naturen. 
Åfjord kommune har et stort ansvar i så måte med sin 
natur og kulturrikdom. De områdene som blir ødelagt for 
reindrifta blir også ødelagt for kulturmangfold, friluftsliv, 
utmarkshøsting og turisme. Det er alarmerende at der 
har vært flere lekkasjer i Roan vindkraft. Det er turbiner 
rundt drikkevannskilden til Stokksund på 
Kvenndalsfjellet. Nevneverdig slitasje fra 
vindturbinblader med negativ effekt på natur kan også 
nevnes. 
 
Naturvernforbundet mener at all naturødeleggende 
vindindustri må stanses. Vindkraft legger beslag på store 
områder og krever betydelige arealinngrep med bygging 
av veier, skjæringer, utfyllinger, kraftgater og veldige 
vindturbiner. Hensynet til utbyggers interesser har 
kommet før naturmangfold og friluftsinteresser. Vi har 
dessverre sett altfor mange eksempler på at samiske 
interesser og reindrift har blitt overkjørt. 
Selv om fornybar energi trengs for å fase ut fossil energi, 
er vi også avhengig av en robust og intakt natur. Vi kan 
ikke sette kampen mot klimaendringene og tapet av 
naturmangfold opp mot hverandre – vi må finne 
løsninger som både stanser klimaendringene og tar vare 
på naturen. Naturvernforbundet er fornøyde med at 
regjeringen, gjennom ny stortingsmelding, vil 
legge mer vekt på natur og reindrift, men vi er bekymret 
for at innholdet i meldingen ikke er nok til å stanse de 
store, naturødeleggende vindkraftutbyggingene. 
 
I Naturvernforundets prinsipprogram står det følgende 
om vindkraft: 
Naturøydeleggjande vindindustri må stansast. Utbygging 
må begrensast til mindre anlegg, i industrialiserte 
område. Der slike anlegg er bygd, må det bli stilt krav til 
sikring mot forureining og garantiar for at område blir 
rydda etter at konsesjonstida går ut. 
 
Åfjords kommunes gull er naturen for de neste 
generasjoner og for bærekraft og klima. 
Narurvernforbundet i Åfjord oppfordrer til å ta vare på 
mangfoldet. Ta vare på naturen og en tar vare på klima. 
Natur skal ikke og kan ikke ofres i det grønne skiftes 
navn. Det rimeligste og det beste tiltaket for klima er 
altså energisparing, mindre forbruk og å bevare den 
naturen vi har. Energiløsning som ikke krever nedbygging 
av natur finnes og må prioriteres. 

I arealstrategien er det tatt med punkter som skal ivareta 
natur og artsmangfold. Dette vil legges til grunn i 
arbeidet med arealdelen. 
 
 
Konkrete vurderinger i forhold til høyesterettsdommen 
er noe som ikke i første rekke ligger på kommunens 
bord, uten at det skal legges skjul på at det var en ønsket 
utbygging fra kommunens side. Som nevnt over er det i 
arealstrategien tatt med punkter for å ha fokus på 
naturmangfold, reindriftsområder og også ivaretakelse 
av drikkevannskilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til rådmannens kommentarer ovenfor med 
tanke på avveininger som må gjøres mellom ulike hensyn 
ved eventuell utbygging av ytterligere fornybar energi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til rådmannens kommentarer ovenfor. 



 

 

Fosen Naturvernforening  
Hensynet til naturmangfold er viet for liten 
oppmerksomhet. Tap av natur er like truende som 
klimaendringer. Det vises til naturmangfoldloven. 
 
 
 
Tillatelse til massiv snøskuterkjøring for fornøyelse i 
uberørt natur vil være i strid med bærekraftsmålet. De 
aller fleste er mest interessert i å oppleve det åpne 
fjellandskapet uten snøskuter, støy og eksos. Friluftsliv er 
helsebringende og bør nevnes i planen, spesielt nå når så 
mye av de uberørte fjellområdene allerede er nedbygd 
av vindkraftanlegg. 
 
Urbefolkningen har ikke fått spesiell god plass i 
planforslaget. Det bør beskrives mer om hva som må 
gjøres blant annet med vindkraftanleggene på Storheia 
og Roan for å sikre områder for reindriftsnæringa i 
etterkant av Høyesterettsdommen. Det bør i tillegg ikke 
foreslås ytterligere nedbygging av områder for 
reindriftsnæringen. ILO- konvensjonen og FN`s erklæring 
om urfolks rettigheter bør være førende. 
 
Kommunen bør derfor presisere at det ikke er et mål i 
samfunnsplanleggingen å satse mer på vindkraft. I dag er 
det knapt noe sted en kan oppholde seg i Åfjord uten å 
se vindmøller så det ville ikke være unaturlig om det blir 
satt sluttstrek. Det nevnes andre typer fornybar kraft 
som sol- og jordvarme, men en savner satsing på 
bioenergi. 
 
Det bør satses utelukkende på bygging utenom 100 
meteren, noe som tilgodeser både naturmiljø og 
allmenhet. En må også av samme grunn ha denne 
regelen for bygging ved elv og innlandsvann. Det bør i 
tillegg innføres egne regler for naust for å unngå at de 
oppføres og fungerer som fordekte hytter. Det betyr at 
de ikke kan bygges så store og høye, og at de ikke skal 
isoleres eller ha vindu mot sjø. 
 
For å opprettholde bestandene av bl.a. villaks og sjøørret 
er det nå viktig at det ikke etableres mer oppdrett i de 
nære fjordområdene. Oppdrettsnæringen fører til mye 
forurensning i sjøen, det påvirker landskapsbildet, 
fritidsfisket, friluftslivet for fastboende og hyttefolket. 
Innbyggerne mener at all forurensing fra oppdrett skal 
forhindres – og at konflikter skal forhindres. Kommunen 
skriver at hensynet til økosystemer og naturmangfold 
skal vektlegges ved fremtidig utnyttelse av 
naturressurser. Det må bety at sprenging av øyer og 
holmer for oppdrett på land må forhindres. 

Arealstrategien har punkter som skal bidra til å ta vare 
på naturmangfoldet. Dette vil legges til grunn i arbeidet 
med arealdelen. Det vises for øvrig til rådmannens 
kommentarer ovenfor til uttalelse fra 
Naturvernforbundet i Åfjord. 
 
Det er flere tiltak i planforslaget som bidrar til å fremme 
friluftslivet, både under bærekraftsmål 4, 11, 15 og 17. 
 
 
 
 
 
 
Det vises til rådmannens kommentarer til uttalelser fra 
Sametinget og Naturvernforbundet i Åfjord. 
 
 
 
 
 
 
 
I titak 4 under bærekraftsmål 7 står det at det skal legges 
til rette for utbygging av fornybar energi, uten at enkelte 
typer energikilder er fremhevet eller utelukket. Dette må 
ses i sammenheng med flere av tiltakene under 
bærekraftsmål 15 som går på ivaretakelse av 
naturmangfold, reinbeiteområder og inngrepsfrie 
områder. 
 
Plan- og bygningsloven har regler om byggegrenser mot 
sjø og vassdrag. I arbeidet med arealdelen kan andre 
grenser langs sjø fastsettes i kartet, både mindre og 
større enn hundre meter. Dette må bli en vurdering i 
dette arbeidet. Naust skal ikke brukes som 
fritidsbebyggelse i dag heller. Slik bruk av naust må anses 
som ulovlig bruk og må følges opp som det. 
 
 
Rådmannen er av den oppfatning at tiltakene i 
planforslaget tar hensyn både til næringsinteresser, 
forurensningsproblematikk, friluftsliv, økosystemer og 
naturmangfold. En konkret vurdering av hvor og hva 
slags oppdrett som kan tillates, vil være en vurdering 
som kommer inn i arbeidet med arealdelen. 
 
Oppdrettsanlegg på land er arealkrevende og krever ofte 
store terrenginngrep. Dette er utfordrende. Konkrete 
vurderinger av hvor dette eventuelt kan tillates må skje i 
arbeidet med arealdelen og eventuelt reguleringsplaner. 

Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS  
Sjø- og havrelaterte næringer samt energi og turisme 
langs kysten er av stor betydning. Det må jobbes for 
tuneller gjennom de to siste åsene. Roan og Stoksund 

Samfunnsdelen er et overordnet planverk. Tiltak 1 i 
bærekraftsmål 9 sier at kommunen skal være en pådriver 
for å utbedre og utvikle infrastruktur, som for eksempel 
vei. 



 

 

bør omtales i planen som steder som skal videreutvikles 
og satses på framover. 

 
I tiltak 2 under bærekraftsmål 11 heter det: «legge til 
rette for et tydelig og tilgjengelig sentrum med gode 
tjenestetilbud og møteplasser samtidig som vi stimulerer 
til utvikling av lokale bygdesamfunn som viktige 
knutepunkter.» I medvirkningsfasen kom det inn 
tilsvarende innspill om satsing på kysten og likedan 
utpeke hva som skal være lokale bygdesamfunn som det 
skal satses på. Dette har ligget til grunn ved utarbeiding 
av planforslaget og har også vært drøftet med 
styringsgruppa (planutvalget) i forkant av høring og 
offentlig ettersyn. Rådmannen tilrår at det ikke gjøres 
endring i formuleringen av dette tiltaket. 

Krifo fisk og fiskemat AS ved Jon Forfod  
Satse på Roan og Stoksund som bygdesentrum. Lage 
levende små grendesamfunn. 
 
Det bør legges til rette for næringsutvikling langs 
kyststripa. 
 
Infrastruktur er viktig. Sett lys på finansiering av nye 
tuneller. 
 
Vi må få bosette oss hvor vi vil og ta vare på 
menneskelige og naturlige ressurser til samfunnets 
beste. 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS ovenfor. 

Stokkøya Strandhotell AS  
Kommunen bør presisere tydeligere at man ønsker 
satsing på kystdelen av kommunen. Fosenkysten er langt 
svakere enn hva potensialet er og har vært. Det er et 
felles kompetanse- og markedspotensiale som ikke 
svekker innlandsdelen av Fosen om det styrkes. Man 
burde spesifikt forsøke å gjøre samferdsel med båt eller 
fremtidig vei langs kystlinjen som en fremtidig strategi. 
 
Man må ha de fysisk store avstandene i tankene og at 
ikke alle hverken kan eller ønsker daglige turer til Åfjord. 
Et sterkt sentrum er prisgitt en sterk utkant. 
Boligutviklingen bør skje med dette perspektivet. 
 
Bruken av hav og kystarealer bør være nennsom og ikke 
bare for ekstern, sterk kapital. Gjenkjenn de lokale, 
tradisjonelle verdiene. Dette er viktig både for næring og 
for rekreasjon og naturopplevelser med å bo og leve her. 
Ikke minst for reiselivet. 
 
Satsing på humankapital for å attrahere nye folk og å 
holde på de som bor her bør være en sterkere faktor nå 
da Åfjord har hatt så stor naturnedbygging de siste 
årene. Mennesker før industri. Det er i mindre grad 
arbeidsplasser som er utfordringen, snarere boliger og 
mennesker som vil bo her. 
 
Det bør satses på eksperimentering med boligtyper, for 
aleneforsørgere, de som har usikker økonomi i en 
flyttefase, skilsmisser, frie yrker og så videre. 
 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS og til 
rådmannens kommentar til merknad fra Kystverket når 
det gjelder samferdsel til sjøs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltakene i bærekraftsmålene, samlet sett, ivaretar dette. 
 
 
 
 
 
Tiltakene i bærekraftsmålene, samlet sett, ivaretar dette. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen er av den oppfatning at slike forhold 
ivaretas av tiltak 4 under bærekraftsmål 11, sammen 
med tiltak 1 under bærekraftsmål 1. 
 



 

 

Tore Hage  
Leser i forslag til kommunens samfunnsdel at 
"Trøndelagsplanen 2019-2030" nevnes. Ett punkt i denne 
planen er å fokusere på bolyst og livskvalitet. Gjelder 
ikke dette hele kommunen? Hvorfor jobber da 
kommunen i mot Stoksund mtp nedleggelse av 
ungdomstrinn? Dette må sees mere på. For oss her i 
Stoksund er dette uhørt. Ved en sammenligning vil det 
tilsvare fra mitt hjem til en evt skole i Åfjord være like 
langt som å sende ungdommen fra Fevåg i Indre Fosen til 
Åfjord på skole hver dag! 
 
Dette må vurderes på nytt og snues på for oss som ikke 
kan bare pakke sekken å flytte vil det være en 
uutholdelig situasjon. Å sette barna på buss i 2-3 timer 
hver dag kan ikke være for barnets beste, når vi har 
kvalifiserte lærere og en ny skole for å ha de på! Nevner 
at underskriftskampanjen går fortsatt og at vi har over 
500 underskrifter på dette for å få kommunen til å 
skjønne alvoret i dette. 

Temaet som tas opp berører bærekraftsmål 3, 4, 9, 10, 
11, 16 og 17. Flere av tiltakspunktene i planforslaget er 
relevante og omfatter trygge oppvekstsvilkår, 
helsefremmende barnehager og skoler, bomiljø, helse, 
livskvalitet, hindre utenforskap, skole- og 
barnehagestruktur, infrastruktur, kollektivtilbud, hindre 
frafall fra skole, utvikling av lokale bygdesamfunn, spredt 
boligbygging, forvaltning av fellesskapets midler, 
samskapende samfunnsutvikling, tilhørighet og 
medansvar. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan 
som skal være retningsgivende for samfunnsutviklingen. 
I forkant av, og delvis parallelt med utarbeidingen av 
planforslaget til samfunnsdelen har det pågått en 
prosess om barnehage- og skolestruktur. Det henvises 
her til denne prosessen. 

Tonje Aspaas  
Rasering av natur ved utbygging av vindkraft og FN's 
bærekraftmål er langt fra forenelig. Respekter dommen i 
Høyesterett og riv eksisterende vindturbiner. Stopp 
elektrifisering av samfunnet på bekostning av inngrepsfri 
natur/fjell. Bygg heller ut/oppgrader landets 
eksisterende vannkraftverk. Kanskje er det også på tide å 
begynne å tenke annerledes mtp elektrifisering av 
samfunnet. Hvordan kan vi begrense oss, hva trenger vi 
egentlig for å leve et godt nok liv? Dette handler om 
verdier. Naturen har en stor verdi for veldig mange av 
oss som har flyttet til, og bor i Åfjord. Det samme for 
mange hytteeiere. Vindturbinene har gjort Åfjord til et 
uattraktivt sted å være/bo/flytte til/bygge hytte i. 
Vurderer, etter 12 år, å forlate kommunen dersom flere 
fjell raseres. Politikerne sa det at det var nok nå, men 
mye vil tydeligvis ha mer. 
 
Synes forøvrig at det er utrolig spekulativt å ha frist på 
denne midt i ferien. 

Det vises til rådmannens kommentarer til uttalelser fra 
Sametinget og Naturvernforbundet i Åfjord ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen er av den oppfatning at der er gitt 
akseptabel høringsfrist i denne saken og avviser at det 
ligger noe spekulativt i den gitte høringsfristen. 
Lovbestemt høringsfrist er seks uker, men at det bør gis 
lenger frist i tilfeller der høringen berører ferier. 
Kommunen har tatt hensyn til dette og har fastsatt en 
høringsperiode på åtte uker. Dette må anses å være 
tilstrekkelig tid for de som måtte ønske å uttale seg til 
planforslaget. For de langt fleste er heller ikke 
merknadsfristen, 30. august, å betrakte som «midt i 
ferien». 

Frida C. Bjerkan  
Jeg klarer ikke å se at det å bygge industriområder og 
turbiner i våre beste rekreasjonsområder, kan bidra til 
det grønne skifte om man ser på totalregnskapet for hva 
det koster for natur og mennesker: utslipp over flere år i 
byggeperioden, ødeleggelse av natur/myrområder, 
gruvedrift og produksjon av de metallene som kreves for 
å produsere turbinene, for ikke å snakke om 

Det vises til rådmannens kommentarer til uttalelser fra 
Sametinget og Naturvernforbundet i Åfjord ovenfor. 



 

 

gruvearbeiderne som jobber i gruvene, ofte i land vi 
"ikke liker å sammenligne oss med". Synes heller ikke at 
det å grave ned gamle turbiner er særlig miljøvennlig. 
Blir som da folk dumpet søpla si i sjøen og sa 
"De´fersvinn jo". 
 
Norge har eksisterende vannkraftverk som kunne blitt 
oppgradert, men grunnrenteskatten vannkraftverk må 
betale, setter en effektiv stopper for investeringer i mer 
effektive turbiner. 
Karoline Larsen  
Det er viktig å fortsette å utvikle Åfjord sentrum, men 
det bør tas et valg vedrørende hvilke lokale 
bygdesamfunn det skal satses på som viktige 
knutepunkt. Det bør være tre bydesentrum utenfor 
Årenes; Roan, Stoksund og Bessaker. 
 
Det må komme tydelig fram at det må jobbes for å 
utbedre infrastrukturen i hele kommunen. Det pekes 
spesielt på strekningene By-Stjern, ut mot Harbak, 
tuneller gjennom Åsene mot Roan, Nilsenglia og 
Hongsand-Nordskjøra. Dette er viktig for tryggheten 
langs veiene for våre innbyggere, næringsliv og ikke 
minst skolebarna. 
 
Under bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst, savnes kommunens tilrettelegging for ansattes 
mulighet til å benytte seg av desentralisert kontorsted. 
Kommunen bør bevisst benytte disse ved å la ansatte 
jobbe fra dem. At Åfjord kommune benytter denne 
muligheten bidrar til å skape en god dynamikk med folk, 
også for å tiltrekke oss folk med annen kompetanse. 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS ovenfor. 
 
 
 
 
Samfunnsdelen er et overordnet planverk som gjelder 
for hele kommunen. Tiltak 1 i bærekraftsmål 9 sier at 
kommunen skal være en pådriver for å utbedre og 
utvikle infrastruktur, som for eksempel vei. Detaljer 
omkring hva som skal gjøres på hvilke strekninger hører 
hjemme i annet planverk. 
 
 
Tiltakene under bærekraftsmål 17 berører tematikken. 
Gir ikke grunnlag for endring av tiltakene i 
samfunnsdelen. 

Ingrid Langklopp  
Innledning 
Forslag til nytt resultatmål: «Utarbeide en strategi for 
omstilling til sirkulær økonomi». 
 
Sirkulærøkonomi og en bedre ressursforvaltning er 
nødvendig for at vi skal klare å stabilisere klima, og 
dermed nå bærekraftsmålene. 
 
Med høye ambisjoner og sterkt fokus på sirkulære 
modeller vil vi være svært godt rustet til å nå våre øvrige 
resultatmål. 
 
Mer fokus på sirkulærøkonomi – bidrar til å nå øvrige 
resultatmål. Bidrar til grønne arbeidsplasser og gjør det 
enklere å tiltrekke seg unge mennesker. 
 
Forslag om endring av punkt: «Stimulere til kunst, kultur 
og aktivitet» endres til «Stimulere til kunst, kultur og 
aktivitet, og arbeide med disse områdene tverrsektorielt 
for størst mulig effekt». 
 
Bærekraftsmål 2 Utrydde sult 
Forslag til nytt punkt: «Arbeide aktivt for et sirkulært 
matsystem for best mulig utnyttelse av ressurser og 

 
Resultatmålene har vært gjenstand for politisk vurdering 
gjennom førstegangs behandling av planforslaget. I tiltak 
5 under bærekraftsmål 12 sier at det skal stimuleres til 
sirkulær økonomi. Rådmannen tilrår på bakgrunn av 
dette at innspillet ikke gir endringer i resultatmålene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen mener dette går fram av hele oppbyggingen 
av planforslaget, nettopp at det er nødvendig med 
tverrsektoriell samhandling for å nå målene. 
 
 
 
Det er allerede to tiltak under bærekraftsmål 2 som sier 
noe om å redusere matsvinn. Sett sammen med tiltak 5 



 

 

minimalt matsvinn». 
 
 
 
Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet 
Forslag til nytt punkt: «Fokus på å legge til rette for et 
sterkt akademisk fagmiljø». 
 
 
 
Bærekraftsmål 4 God utdanning 
Forslag om endring av punkt: «stimulere til bruk av 
kultur i undervisningssammenheng og ha en kulturskole 
med godt og variert tilbud.» til «stimulere til bruk av 
kunst og kultur i undervisningssammenheng og ha en 
kulturskole med godt og variert tilbud». 
 
Forslag til nye punkter: 
«Ambisjoner om økt tilbud på videregående skole med 
vekt på kreative fag» 
 
 
 
«Etablere samarbeid med universitet/høyskoler for å 
legge deler av studium til Åfjord» 
 
«Arbeide for at alle skoler og barnehager serverer varm 
lunsj». 
 
Viktig for å tiltrekke oss folk utenfra, spesielt unge folk. 
Skaper varig relasjon mellom mennesker og sted, og 
bidrar til bosetting av mennesker med høy kompetanse. 
 
Vi bør ha ambisjon om etablering av nye linjer innen 
matproduksjon og kreative fag. Studenter bør gis 
mulighet til å ta hele eller deler av utdanning i Åfjord. 
 
Åfjord Kommune har en stor primærnæring, og en rekke 
mindre lokalmat produsenter. Vi bør legge til rette for at 
vi bruker lokale ressurser inn mot våre institusjoner, og 
setter det inn i et større system i produksjonen. Vi har 
allerede forbilledlig matservering med fokus på kvalitet 
og lokale råvarer i eldresektoren. Dette bør også inn i 
oppvekst med varm lunsj i skole- og barnehager. 
 
Om matens betydning for klima, sosialt og helse: 
Maten vår holder en viktig nøkkel til en bedre verden. 
Globalt står matproduksjonen for nærmere 30% av all 
klimagassutslipp, 80% av vårt forbruk av ferskvann, og er 
største driveren bak vårt tap av biologisk mangfold. 
Feilernæring dreper også flest mennesker i verden – mer 
enn tobakk, alkohol, narkotika og utrygg sex kombinert. 
Mat er også stolte tradisjoner, kultur og følelser. Mat 
engasjerer og samler folk. En radikal endring av 
matsystemet er en forutsetning for å nå 1.5° målet og 
bærekraftsmålene. 
 

under bærekraftsmål 12 mener rådmannen dette er 
ivaretatt tilstrekkelig på dette plannivået. 
 
 
 
Det er en tett sammenheng mellom bærekraftsmålene, 
og de må ses i sammenheng. Tiltakspunkter både under 
bærekraftsmål 4, 5 og 8 omhandler å legge til rette for å 
tiltrekke oss folk med høyere utdanning. 
 
 
Tiltak 7 under bærekraftsmål 4 foreslås endret til: 
«stimulere til bruk av kunst og kultur i 
undervisningssammenheng og ha en kulturskole med 
godt og variert tilbud». 
 
 
 
Dette er i første rekke fylkeskommunens anliggende, 
men det er klart at kommunen kan være en pådriver for 
økt tilbud ved videregående skole. Rådmannen foreslår 
likevel at dette ikke tas inn som eget tiltak. 
 
Tiltak 4 under bærekraftsmål 9 berører temaet. 
 
 
På dette plannivået er dette tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom tiltak 2 under bærekraftsmål 4. Detaljer om 
hvordan helsefremmende barnehager skal utvikles må 
komme fram av annet planverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen mener at tiltakspunktene i 
bærekraftsmålene, totalt sett, ivaretar temaene i 
tilstrekkelig grad på dette plannivået og for Åfjord som 
samfunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet 
Forslag om endring av punkt: «benytte kultur- og 
organisasjonslivet som arenaer for likeverdig deltakelse 
på tvers av ulikheter.» til «aktiv bruk av kunst, kultur og 
organisasjonsliv som arenaer for likeverdig deltagelse på 
tvers av ulikheter». 
 
Forslag til nye punkter: 
«Legge til rette for kreative og uformelle møteplasser 
som har lav terskel for deltagelse, i alle deler av 
kommunen». 
 
Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
Forslag til nye punkter: 
«Legge til rette for at Åfjord (alene og i samarbeid med 
andre) kan være testarena for ulike løsninger for 
framtidssamfunnet». 
 
Vår fremtidig store utfordring for å bygge bærekraftige 
lokalsamfunn vil blant annet være nok folk, spesielt i 
distriktet. Det er laget en rekke utredninger de siste 
årene som peker på de demografiske utfordringene 
distriktene står overfor, samtidig som viktige ressurser 
skal forvaltes. 
 
Vi bør legge til rette for at Åfjord kan være et sted hvor 
det kan eksperimenteres og testes ut løsninger hvor 
hvordan fremtidens kommuner/steder skal se ut, og som 
kan skaleres/overføres til landet forøvrig (f eks bo- og 
boligformer, møteplasser, kompetanseutveksling, 
teknologi, nye måter å samarbeide på mm.) 
 
Dette vil bidra til å gjøre Åfjord til et moderne og 
fremtidsrettet samfunn som tiltrekker kompetanse og 
arbeidskraft, og som i tillegg vil kunne være en modell 
for andre kommuner/steder. 

 
Tiltak 6 under bærekraftsmål 10 foreslås endret til: 
«aktiv bruk av kunst, kultur- og organisasjonslivet som 
arenaer for likeverdig deltakelse på tvers av ulikheter.» 
til «aktiv bruk av kunst, kultur og organisasjonsliv som 
arenaer for likeverdig deltagelse på tvers av ulikheter». 
 
 
Igjen, det er tett sammenheng mellom 
bærekraftsmålene. Dette kan tenkes å inngå i tiltak 2 
under bærekraftsmål 11. 
 
 
Dette kan til dels tenkes å inngå i tiltak 4 under 
bærekraftsmål 9. 

T K  
Det oppfordres til å stoppe de dramatiske 
naturødeleggelsene og ta vare på naturen. 

Det vises til rådmannens kommentarer til uttalelser fra 
Sametinget og Naturvernforbundet i Åfjord. 

Einar Eian  
Sjø- og havrelaterte næringer samt energi og turisme 
langs kysten er av stor betydning. Det må jobbes for 
jobbes for tuneller gjennom de to siste åsene (til/fra 
Roan). Roan og Stoksund bør omtales i planen som 
steder som skal videreutvikles og satses på framover. Det 
er nærliggende å kalle disse stedene for kystsentrum. 
Det vises til at Statsforvalteren og fylkeskommunen har 
oppfordret kommunene til å peke på steder som innehar 
såkalte «sentrumsfunksjoner». 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS ovenfor. 

Marthe Beate Lind  
Det er lange avstander, og for å beholde bærekraftige 
lokalsamfunn i Åfjord kommune, må man utvikle både 
små og store bygdesentrum. Bygdefolket blir skuffet 
over manglende tilbud, og velger heller en annen 
kommune å bo i. 
 

Det vises til rådmannens kommentar til merknader fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS og Karoline 
Larsen ovenfor. 



 

 

Det må presiseres i planen hvilke lokale bygdesamfunn 
det skal satses på som viktige knutepunkter. 
 
Kulturskoletilbudet er redusert i sørdelen av Roan. Det 
spørres om hva som er den langsiktige planen med Sør-
Roan skolekrets i framtida. 
 
Det kreves at det kommer tydelig fram i 
kommuneplanen at det skal jobbes med infrastruktur på 
lik linje for alle bygdene i hele kommunen. Veinettet ut 
til og i grendene er mangelfullt. Vi foreldre krever at 
skolevegen til barna våre mellom Roan og Brandsfjord 
oppgraderes med tuneller, sikring og utbedring av farlige 
strekninger, og at strekningen Nordskjør-Hongsand 
utbedres med fast dekke for å redusere kjøretiden 
betraktelig. 
Erik Lothe  
Det er viktig å fortsette å utvikle Åfjord sentrum, men 
det bør tas et valg vedrørende hvilke lokale 
bygdesamfunn det skal satses på som viktige 
knutepunkt. Det bør være tre bydesentrum utenfor 
Årenes; Roan, Stoksund og Bessaker. 
 
Det må komme tydelig fram at det må jobbes for å 
utbedre infrastrukturen i hele kommunen. Det pekes 
spesielt på strekningene By-Stjern, ut mot Harbak, 
tuneller gjennom Åsene mot Roan, Nilsenglia og 
Hongsand-Nordskjøra. Dette er viktig for tryggheten 
langs veiene for våre innbyggere, næringsliv og ikke 
minst skolebarna. 
 
Under bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst, savnes kommunens tilrettelegging for ansattes 
mulighet til å benytte seg av desentralisert kontorsted. 
Kommunen bør bevisst benytte disse ved å la ansatte 
jobbe fra dem. At Åfjord kommune benytter denne 
muligheten bidrar til å skape en god dynamikk med folk, 
også for å tiltrekke oss folk med annen kompetanse. 

Uttalelsen er identisk med uttalelsen fra Karoline Larsen 
ovenfor. Det vises til rådmannens kommentarer til 
denne. 

Andrè Sandmo Helmersen  
Etter kommunesammenslåingen er det i Roan et inntrykk 
av at de mindre bygdesentrumene blir forsøkt nedlagt, 
og at de ikke skal videreutvikles. Det er allerede stor 
aktivitet ved Roan sentrum der vi blant annet har Julie 
Næss-tunet med sykehjem, bibliotek, kommunalt 
servicekontor og brannstasjon i umiddelbar nærhet. Det 
utarbeides også et nytt kommunalt boligfelt med 
gåavstand til Roan sentrum. Hvorfor ikke utvikle dette 
videre? 
 
Det bør presiseres hvilke bygdesamfunn det skal satse 
på. Med tanke på de lange avstandene bør det være tre 
bygdesentrum; Årnes, Roan og Stoksund. 
 
Det bør komme tydelig fram at det må jobbes for bedre 
infrastrukturen i hele kommunen. Det pekes spesielt på 
tuneller gjennom Åsene mot Roan, Nilsenglia og 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS og Karoline 
Larsen ovenfor. 



 

 

Skjøraveien. Strekninger som skader kjøretøyer og setter 
skolebarna i fare må prioriteres. 
 
Barn ved Sør-Roan skole får ikke tilbud om kulturskole 
for de minste. Tidspunkt ved andre skoler er satt sånn at 
ikke er mulig å rekke det etter skoletid. Folk må få 
bosette seg hvor de vil i kommunen og samtidig som 
barn skal ha rett til likt tilbud i hele kommunen. 
Kommunen kan ikke forvente at vi i Roan skal kjøre til 
Åfjord for at barna skal få være med på ting. 
Kaja Ramdal  
Etter kommunesammenslåingen er det i Roan et inntrykk 
av at de mindre bygdesentrumene blir forsøkt nedlagt, 
og at de ikke skal videreutvikles. Det er allerede stor 
aktivitet ved Roan sentrum der vi blant annet har Julie 
Næss-tunet med sykehjem, bibliotek, kommunalt 
servicekontor og brannstasjon i umiddelbar nærhet. Det 
utarbeides også et nytt kommunalt boligfelt med 
gåavstand til Roan sentrum. Hvorfor ikke utvikle dette 
videre? 
 
Det bør presiseres hvilke bygdesamfunn det skal satse 
på. Med tanke på de lange avstandene bør det være tre 
bygdesentrum; Årnes, Roan og Stoksund. 
 
Det bør komme tydelig fram at det må jobbes for bedre 
infrastrukturen i hele kommunen. Det pekes spesielt på 
tuneller gjennom Åsene mot Roan, Nilsenglia og 
Skjøraveien. Strekninger som skader kjøretøyer og setter 
skolebarna i fare må prioriteres. 
 
Barn ved Sør-Roan skole får ikke tilbud om kulturskole 
for de minste. Tidspunkt ved andre skoler er satt sånn at 
ikke er mulig å rekke det etter skoletid. Folk må få 
bosette seg hvor de vil i kommunen og samtidig som 
barn skal ha rett til likt tilbud i hele kommunen. 
Kommunen kan ikke forvente at vi i Roan skal kjøre til 
Åfjord for at barna skal få være med på ting. 

Det vises til rådmannens kommentar til merknad fra 
Roan Maskin AS og Roan Eggpakkeri AS og Karoline 
Larsen ovenfor. 

 


