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FORORD 
 

Både kommuneloven og plan- og bygningsloven stiller krav til kommunen om at den skal  
drive langsiktig planlegging. I plan- og bygningsloven er dette videre utdypet til at         
”kommunene skal utføre løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den       
fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder.”  
 

Foreliggende plan er en revisjon av kommuneplan 2003. Det betyr at det ikke har vært en 
fullstendig prosess og at den er utformet etter den samme malen som den fra 2003.  
 

Planen inneholder følgende:  

 En samfunnsdel som omfatter mål for utvikling i kommunen og retningslinjer for  
sektorenes planlegging. 

 Arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. 

 
Planen er utarbeidet med basis i gjeldende plan- og bygningslov. Fra 01.07.09 er plandelen 
av denne loven endret og den inneholder en del nye bestemmelser og utformingsverktøy. 
Ved neste revisjon, som bør skje allerede i neste valgperiode fra 2011, må prosessen og   
utformingen være i henhold til det nye lovverket. 
 

Planen bygger på et eget planprogram som ble utarbeidet, lagt ut til høring og behandlet  
endelig av kommunestyret i september 2007.  
 

Formannskapet, som også er kommunens planutvalg, er det politiske organet som har stått 
for arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen. I arealdelen er det laget 2 nye delpla-
ner, Linesøya og Lauvøya. Erfaringa viser at det gjerne kunne vært laget mer detaljerte are-
alplaner også for andre områder. Det har vært brei medvirkning gjennom 8 åpne grendamø-
ter, og det har vært dialogmøte i fylkets planforum. Foreliggende plan er ikke altomfattende 
slik at den angir kun mål og retningslinjer innenfor 8 satsingsområder. Dette er gjort for å un-
derstreke det strategiske virkemiddelet en ønsker at planen skal være, og samtidig begrense 
volumet av dokumentet.  
 

Dette dokumentet har vært utlagt til offentlig ettersyn der innbyggerne, organisasjoner,       
offentlige instanser og private virksomheter har vært inviterte til å avgi uttalelser. Det kom inn 
45 merknader og planen er justert på en del punkter med bakgrunn i disse. Kommunestyret 
behandler saken i møte 07.10.09 der den ble enstemmig vedtatt. Innsigelser er behandlet og 
meklingsmøte med fylkesmannen er gjennomført 10.02.10, og kommunestyret behandlet re-
sultatet i møte 24.03.10 med enstemmig vedtak. Det betyr at planen er egengodkjent endelig 
med unntak for Storheia der reindriftsforvaltningen opprettholder sin innsigelse. 
 
Åfjord 24. mars 2010 
 
Vibeke Stjern 
    ordfører 

                         Tor Skjevdal 
                          sektorsjef 

Fra grendamøte på  
Stokkøya 15.01.09 
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   1. Visjon, hovedmål og verdigrunnlag 
 

Visjon 
Det er viktig at hele befolkningen i Åfjord skal ha høy livskvalitet på alle livets områder. Dette 
setter krav til tjenesteproduksjonen i Åfjord kommune, men også krav til det private nærings-
liv og de frivillige lag og organisasjoner. Åfjord skal være en tilflyttingskommune, en kommu-
ne det er godt å bo i, i alle livets faser. Vi skal legge til rette for vekst i arbeidsplasser.  
 

Visjonen blir da:      ”Levende samfunn med glød, glede og utvikling" 
 

Hovedmål 
Ut over denne visjonen har vi følgende hovedmål: 
 

1. Kommunesenteret Åfjord skal videreutvikles til et sterkt senter på Fosen som skal 
gjenspeile stedets særpreg og estetiske kvalitet. Det skal utformes konsentrert, med god 
kontakt med sjøen/elvene og med gode grønnstrukturer. Stedet skal kjennetegnes ved 
et mangfoldig kulturliv, allsidige tjenester og gode møteplasser for innbyggerne og besø-
kende. 
I tillegg skal det videreutvikles et kystsentrum i Stokksund.  

 

2. Åfjord kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter 
for barn og unge, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Det skal gi    
positive opplevelser som gjør Åfjord til en god oppvekstkommune. Åfjord skal videre-
utvikle vertskapsrollen for videregående skole. 

 

3. Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolk-
ningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon. Når be-
hovet oppstår skal befolkningen sikres nødvendige helse/omsorgs- og velferdstjenester. 

 

4. Åfjord skal være en kulturkommune med et rikt kultur- og idrettsliv som gir trivsel, 
egenaktivitet og opplevelser for alle. De frivillige lag og foreningers virksomhet er verdi-
full for utviklingen av samfunnet og skal stimuleres. Våre allsidige kulturverdier skal   
synliggjøres og benyttes i utvikling av kommunen. 
  

5. Åfjord kommune skal gjennomføre målrettet næringsarbeid for å skape nyetableringer 
og gi gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen.            
Primærnæringene skal også i framtida være sentral i dette arbeidet. Det skal vektlegges 
samarbeid/nettverksbygging mellom bedrifter. Det ønskes satsing på å utvikle nye miljø-
baserte næringer. 
 

6. Areal- og naturforvaltningen skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige naturres-
sursene blir tatt vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende natur-
områder skal holdes ubebygde for å gi god livskvalitet for befolkningen og nyttes som et 
ledd i utvikling av kommunen. 
 

7. Utvikle kommunikasjonene mot Trondheim slik at de blir effektive og på høyde med 
andre regioner i Trøndelag. Dette gjøres for å gi næringsliv utviklingsmuligheter og bedre 
levekårene for befolkningen både på Fosen og i Trondheimsområdet. 
 

8. Politikere og ansatte i Åfjord kommune skal ha positive holdninger og yte tjenester av 
høy kvalitet. For å sikre dette og videreutvikling av tjenestene må det interkommunale 
arbeidet styrkes slik at vi får en livskraftig og utviklingsorientert region. 

  

Verdigrunnlag 
Dette skal skje med basis i det etterfølgende verdigrunnlag. Åfjord-samfunnet skal kjenne-
tegnes ved: 

 Åpen og direkte kommunikasjon som vises gjennom positivt engasjement, samhandling, 
medvirkning, gjensidig respekt og anerkjennelse av andres arbeid. 

 At vi tar vare på hverandre og er åpne, imøtekommende og inkluderende.  

 At vi er nyskapende og utviklingsorienterte og har høy kvalitet på produkter og tjenester. 

 Respekt for enkeltmennesker, kulturarv og tradisjoner. 

 At bygninger og utearealer gis en universell utforming. 
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   2. Rammebetingelser, utviklingstrekk og utfordringer 
 
 Sentrale signaler  
 Staten legger nasjonale mål og føringer som kommunene må følge opp. Disse er av generell 

art, og kommunen må tilpasse sine forutsetninger og sin egenart. Her vil en trekke fram noen 
av de sentrale føringer. 

 
Distrikts/regional- I Stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken (St.meld. nr. 21, 2005-06) ”Hjarte for 

heile landet” slås det fast at folk skal kunne bo der de ønsker. 
politikk Sentrale utfordringer for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål er: 

- Utløse verdiskapningspotensialet i alle deler av landet. 
- Tilgang på arbeidsplasser og tjeneste- og velferdstilbud der folk bor. 
- Bygder og tettsteder som attraktive steder for bosetning, særlig unge og kvinner.  

  
 Hovedinnretningen i en offensiv distrikts- og regionalpolitikk er blant annet: 
- Støtte opp under rolla til kommuner og fylkeskommuner som samfunnsutvikler blant   

annet gjennom forvaltningsreformen 
- Rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren som grunnlag for gode      

tjeneste- og velferdstilbud og aktiv samfunnsutvikling. 
- Legge til rette for å fremme kulturbasert næringsutvikling. 
- Stimulere til utnytting av kulturminne og kulturmiljø som grunnlag for utvikling av levende 

lokalsamfunn og verdiskapning. 
- Utvikle en nasjonal reiselivsstrategi som bygger på nærhet til natur og norsk kultur, og 

som tar opp i seg satsinga på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring.  
  

Miljøpolitikk I stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand (St.meld. nr. 26, 2006-07) 
er miljøpolitiske hovedutfordringer trukket fram: 
- Vi skal gjøre Norge til et foregangsland. 
- Vi skal møte den klimapolitiske utfordringen. 
- Vi må redde det biologiske mangfoldet. 
- Vi må sikre kulturminnene og sørge for at de brukes til beste for samfunnet. 
- Vi må bekjempe miljøgifter og forurensning av luft og vann 
- Vi må bruke våre arealressurser på en bærekraftig måte. 
- Vi vil styrke arbeidet med miljø og utvikling. 

 

            Meldingen tar for seg natur- og kulturarven som grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og   
verdiskapning. Innenfor reiselivet er det behov for å: 
- Utvikle rammer for natur- og kulturbasert miljøtilpasset reiseliv. 
- Utvikle kvalitetssikringsordninger. 
- Bygge opp kompetanse i reiselivet på kunnskap om og formidling av natur og kulturmiljø 

og lokal historie. 
- Utvikle tverrsektorielt samarbeid for å ta vare på viktige fellesverdier – for eksempel mot-

virke gjengroing og forfall i attraktive reiselivsområder på bygdene. Natur- og kulturarven 
er også en del av grunnlaget for reiseliv og turisme.  

 

Fra Tårnes mot Stokksund 
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Det er derfor viktig å forvalte verneverdiene slik at områdene fortsatt kan være attraktive for 
reiselivet, samtidig som formålet med vernet ikke undergraves.     

Fredrikstad- 
erklæringen Kommunestyret har sluttet seg til Fredrikstad-erklæringen av 26.04.00 som pålegger       

lokalsamfunnet å arbeide for bærekraftig samfunnsutvikling. 
 

Fylkesplanen 
Trøndelagsplanen 2009-12 som er en felles fylkesplan utarbeidet i samarbeid med Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune, har fått tittelen 
"Kreative Trøndelag – her alt e mulig uansett”.  
 
Klima er hovedtema i planen, og tas opp i tilknytning til alle innsatsområdene: 
1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag 
2. Energi- produksjon og anvendelse 
3. Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 
4. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv 
5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 
6. Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser 
7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by 

Under punkt 1 er det satt opp blant annet følgende strategier: 
 Samordne kommunenes klima- og energistrategier med de regionale strategiene. 
 Forberede Trøndelag på de klimaendringene som kommer. 
 Tilrettelegge for miljøvennlige virksomheter og levemåter. 
 Redusere klimagassutslippene fra transport. 
 Øke fokus på skogbrukets rolle som klimaforbedrende faktor. 
 Utvikle Trøndelag til en foregangsregion for klimavennlige energiløsninger. 

 
Befolkning 
Vi har hatt følgende folketallsutvikling i kommunen etter 1950: 

utvikling 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

4150 4158 4022 3831 3592 3403 3237 

    
Utviklingen viser at befolkningen har gått jevnt ned med om lag 200 personer hvert 10-år   
siden 1970 eller i gjennomsnitt 20 personer hvert år.  
 
Aldersfordeling i Åfjord i 2008 sammenliknet med fylket gir følgende fordeling: 

aldersfordeling 
 0-5 år 6-15 år 16-19 

år 
20-39 

år 
40-54 

år 
55-66 

år 
67-79 

år 
80+ 
 år  

Åfjord i tall 184 456 200 621 656 518 391 206 

Åfjord i % 5,7 14,1 6,2 19,2 20,3 16,0 12,1 6,4 

Fylket i % 7,4 12,9 5,3 28,2 20,3 13,4 8,0 4,4 

 
Tallene viser at aldersgruppene over 55 år i Åfjord utgjør større andel enn gjennomsnittet for 
fylket og gruppa mellom 20-39 år skiller seg spesielt ut der andelen i Åfjord er 19,2 % mens 
fylkets gjennomsnitt er hele 28,2 %. 
 
Folketallsutviklingen i de ulike skolekretser for årene 1980, 2001 og 2008: 

 skolekretsene 

År Åset By Sørdalen Innlandet Stokkøya Linesøya 

1980 2071 547 180 489 393 164 

2001 2074 492 109 344 291 88 

2008 2028 458 116 295 263 72 

 
Tallene viser at alle kretsene har hatt tilbakegang unntatt Sørdalen som har en liten oppgang 
siden 2001. Største prosentvise nedgang har Linesøya og Innlandet. 
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Statistisk Sentralbyrå har følgende prognose på folketallsutviklingen i Åfjord beregnet for  
ulike nasjonale utviklingsalternativer: 

prognose 

År Middels na-
sjonal vekst 

Lav nasjonal 
vekst 

Høy nasjonal 
vekst 

Lav nettoinn-
vandring 

Høy nettoinn-
vandring 

2015 3155 3121 3200 3146 3176 

2020 3130 3037 3215 3095 3173 

2025 3130 2972 3270 3081 3198 

2030 3146 2930 3365 3078 3246 

 
Tallene viser at for alternativene høy nasjonal vekst og høy nettoinnvandring er "positivt" for 
Åfjord. De andre alternativene gir befolkningsnedgang, men ikke fullt så stor som en har 
opplevd i den siste 20 års-perioden. 
 

andre data      Av andre data som det er verdt å merke seg er følgende: 
 antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år er 111,7 mens tallet i fylket er 

105,5 i 2007. Altså et relativt stort kvinneunderskudd. 
 Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke vestlig 0,6 %, mens tallet i fylket er        

4,3 % i 2007. 
 Fødselsunderskudd var på 17 person i 2007, mens en hadde netto utflytting på              

8 personer. 
 12,7 % av befolkningen 16 år og eldre hadde høyere utdanning i 2005, mens fylkes-

gjennomsnittet var 25,9 %. 
 

Næringsutvikling 
Ser en på sysselsettingstall, arbeidsplasser fordelt på næringer, i perioden 1996-2007 har en 
følgende utvikling for Åfjord: 

sysselsettingstall 

Grupper 1996 2001 2007 Andel 
1996 

Andel 
2001 

Andel 
2007 

Jord- og skogbruk 310 210 228 21 % 15 % 14,6 % 

Fiske/fangst/oppdrett 17 24 38 1 % 2 % 2,4 % 

Fiskeforedling 33 24 16 2 % 2 % 1,0 % 

Næringsmiddelindustri 12 0 0 1 % 0 % 0,0 % 

Trevareindustri 24 19 15 2 % 1 % 1,0 % 

Verkstedsindustri m.m. 30 44 46 2 % 3 % 2,9 % 

Bygg og anlegg 276 273 309 19 % 20 % 19,8 % 

Varehandel 126 110 183 9 % 8 % 11,7 % 

Hotell, restaurant 31 19 21 2 % 1 % 1,3 % 

Transport, post, tele 107 77 86 7 % 6 % 5,5 % 

Privat tjenesteyting 102 114 133 7 % 8 % 8,5 % 

Offentlig tjenesteyting 411 449 489 28 % 33 % 31,3 % 

Uspesifisert 3 1 0 0 % 0 % 0,0 % 

Sum 1482 1364 1564 100 % 100 % 100 % 

 
Tallene viser at antall sysselsatte har økt med 200 personer fra 2001 og til 2007. Sysselsatte    
innen landbruksnæringen har vært stabil med 15 %. Tabellen viser at varehandelen har økt fra  
9 % og til 11,7 % og bygg og anlegg holder seg stabilt på 20 %.  
 
Generelt skal sysselsettingstall tolkes med varsomhet. 

 
Tidligere satsingsområder 
Av større fysiske satsinger de siste 10 årene kan en nevne kunstgrasbane til 5,5 millioner 
kroner, bedring av vannkvalitet til 65 millioner kr. og utbygging av helsesenteret med bygging 
av omsorgsboliger til 102 millioner kroner. Ny barnehage er gjennomført med 13 millioner  
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kroner og Åset skole til 102 mill. kroner blir ferdigstilt i 2009. Kommunen er midt oppe i stor 
satsing på eget kulturprosjekt med etablering av ”Bakeriet” som et aktivitetshus for hoved-
sakelig ungdom. Fastlandsforbindelsen til Linesøya, som det siste øysamfunnet i kommunen 
som får vegforbindelse med fastlandet, er et fylkeskommunalt vegprosjekt til over 104       
millioner kroner der kommunen også er økonomisk engasjert. 
 
 
Kommunal økonomi 
Kommunene forvalter betydelige deler av det norske samfunnets ressurser.  Her ligger det 
overordnede ansvaret for å utføre gode velferdstjenester.  Disse skal leveres med høy kvali-
tet og være tilpasset innbyggernes behov.  For å oppnå dette må kommunene ha effektiv  
utnyttelse av de ressursene som er tilgjengelige.  Kommunene opplever at de økonomiske 
rammene er stramme, men må tilpasse tjenesteytingen til de inntektsrammene som staten 
vedtar.  
 
I årene fra og med 2005 har staten lagt opp til en styrking av offentlig sektor.  Det har gitt ut-
slag i en økning i kommunale årsverk, utbygging av antall barnehageplasser og flere års-
verkstimer pr elev i grunnskolen. 
 
Det er avgjørende at staten stiller forutsigbare rammebetingelser.  Fra 2009 er det gjennom-
ført endringer i inntektssystemet til kommunene.  Målsettingen med endringene er å få en 
jevnere fordeling og større forutsigbarhet i kommunenes inntekter. 
 
På tross av stramme økonomiske rammer, kan økonomien til Åfjord kommune defineres som 
sunn.  Det er viktig at driften av tjenestene ligger på et nivå som kan takle naturlige endringer 
i tjenestebehov, uten at ressursinnsatsen må oppjusteres.   Likevel vil det være nødvendig 
med omprioriteringer og endringer i driften, når nye satsingsområder skal gjennomføres. 
 
I årene fra 2004 til 2007 har Norge opplevd en sterk konjunkturoppgang i økonomien, dette 
med bakgrunn i sterk vekst i den private sektor.  I løpet av 2008 flatet veksten i økonomien 
ut og fra 2009 er utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi kraftig nedjustert.  Dette 
kommer som følge av finanskrisen som satte inn høsten 2007. 
 
I forbindelse med en slik konjunkturnedgang blir det ofte satt inn motkonjunkturtiltak i kom-
munesektoren.  Selv om kommunene har behov for økte rammer, er det viktig at man ikke 
bygger opp et tjenestetilbud under en lavkonjunktur som ikke vil være bærekraftig på sikt.  
Forutsigbarhet i kommunenes inntekter er helt avgjørende; om vi er inne i lav- eller         
høykonjunktur. 

 
analyse Arbeidsgrunnlag 

I et kommuneplanseminar ble det jobbet fram en oversikt over svakheter/styrke, muligheter 
og trusler/problemer som en ser Åfjord har. Dette er gjort for å vurdere hvilke vegvalg en bør 
gjøre i kommuneplanen og eventuelt hvilke kursendringer som det er nødvendig å foreta.  

Nytt helsesenter til 102 mill.  
kroner stod ferdig 2004 
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Oppsummert kom følgende fram: 
 
Styrke: 
 sterkt sentrum med gode tjenestetilbud 
 gode skoletilbud, oppvekstvilkår, infrastruktur 
 nærhet til Trondheim 
 variert natur, lang kystlinje 
 gode lokale aktører i næringslivet 
 godt idrettsmiljø 
 omsorg i lokalsamfunnet 
 god til å gjennomføre store arrangement 
 samarbeid og dugnadsånd i grendene 
 bevissthet og engasjement for reiselivssatsing i Stokksund 
 
Svakheter: 
 få aktiviteter for uorganisert ungdom 
 mangler kompetanse innenfor enkelte områder 
 ikke åpen nok overfor innflyttere 
 mangler kulturtilbud - teater/kino/konserter (urbane tilbud) 
 lite variert arbeidstilbud, spesielt for kvinner 
 gjennomgangsboliger for ungdom 
 mangler uformelle møteplasser og miljøer 
 ikke gode nok kommunikasjoner mot Trondheim 
 
Muligheter: 
 turisme, fritidsbebyggelse 
 utnytte naturressurser 
 oppdrett/havbruk 
 deltidsbeboere nyttes faglig og sosialt 
 nettverksbygging mellom bedrifter 
 nytenking i landbruket  
 regionalt samarbeid 
 
Trusler: 
 nedgang i folketall - skeiv alderssammensetning 
 konkurranse om arbeidskraft 
 verdiskapingen ut av kommunen 
 nedbygging og lite nytenking i landbruket  
 pendlerne flytter ut 
 statlig sentralisering - mer urbanisering i landet 
 framtidige rusproblemer 
 nedleggelse av videregående skole 
 mangel på engasjement 

 

 
Utfordringer 
Å få til en positiv utvikling i lokalsamfunnet der en stabiliserer eller svakt øker folketallet, er 
Åfjords største utfordring. En føler at den beskrivelse som framkommer i analysen fra   
kommuneplanseminaret, gir en god virkelighetsbeskrivelse.  
 
De viktigste rammebetingelsene legges av staten på ulike politikkområder og av private ak-
tører gjennom forskjellige markedstilpasninger. Spørsmålet blir: Hvordan skal Åfjord innrette 
seg for å få til en positiv utvikling med basis i den generelle samfunnsutvikling rundt oss, 
som vi i mindre grad kan påvirke, og de ressurser og muligheter som ligger i lokal-
samfunnet? Endring skjer normalt ikke ved et enkelttiltak eller ved en bestemt aktivitet hos 
en aktør, men heller ved samarbeid og samhandling mellom ulike personer, miljøer og grup-
peringer.  
Med bakgrunn i føringer, utviklingstrekk og gruppearbeid fra kommuneplanseminaret vil en 
trekke fram og oppsummere følgende muligheter og utfordringer som en står overfor:   
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Utvikle kommunikasjoner mot Trondheim 
Det er viktig å forbedre transportåra til Trondheim. Dette gjelder både vegen og forbindelsen 
over Trondheimsfjorden. Prosjektet gjennom Fosenvegene ”Ei tim´ te by´n” har tatt tak i   
dette og er et godt verktøy for å realisere et bedre trafikksystem. Ferjeforbindelsen over  
fjorden vil bestå i overskuelig framtid. Fra 2010 vil sambandet forsterkes med en ekstra ferje. 
Det er viktig at en har fokus på dette sambandet slik at det til enhver tid er tidsmessig i     
forhold til andre kommunikasjonsløsninger i andre deler av landet. I trafikkmengde er ferje-
sambandet Flakk-Rørvik det nest største i landet. Som et ledd i blant annet klimakrise bør en 
fokusere i sterkere grad på kollektivtrafikkløsninger mot Trondheim. At den følte avstanden til 
Trondheim blir redusert ved gode transportløsninger, vil være en styrke for utviklingen av 
kommunen.  
 
Næringsutvikling 
Utvikling av næringslivet med nye arbeidsplasser er grunnlaget for all annen vekst og        
utvikling. Å gi gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv er kanskje den viktigste  
oppgave i næringsarbeidet. Spesielt er landbruksnæringen i en svært vanskelig situasjon der 
ytre rammebetingelser er svært utslagsgivende for utviklingen videre. Primærnæringene er 
viktig for kommunen, og behovet for nytenking og tilpasning til markedet er til stede.  
På sikt bør kommunens kystnære beliggenhet gi større muligheter til utnyttelse av ressurse-
ne i havet. I framtida vil havet få større fokus som ”matfat” og dette bør kunne gi gode og   
interessante arbeidsplasser. At landet har verdens flotteste kyststrekning der Åfjord har 270 
km av denne, gir også et potensial for videre satsing på turisme. Klimakrisen kan også gi en 
positiv endring av markedet, slik at større fokus vil være på at ferie og fritid med kystopp-
levelse og aktivitet i større grad skal skje i nærområdet.   
Bevisst satsing på kultur er viktig for å bli et attraktivt bosted for nye arbeidstakere. Det 
iverksatte kulturprosjektet er også et ledd i arbeidet med kommunens næringsutvikling. En 
har erkjent at det ikke er nok å tilby en interessant arbeidsplass, men at trivsel, positiv fritid 
og et aktivt lokalsamfunn også er nødvendig for å tiltrekke seg arbeidskraft og ressurs-
personer. 

  
Kommunesenteret Åfjord  
Kommunesenteret er utbygget og styrket som senter de siste 25 årene. Et velfungerende 
senter med kvalitet og en viss tyngde er viktig for bosetting og trivsel i hele kommunen. I dag 
er det et senter for et større geografisk område enn Åfjord kommune, og det er nødvendig å 
videreutvikle Åfjord som et enda sterkere sentrum på Fosen. Trafikklagstomta på Årnes er 
den beste tomta i kommunesenteret, og er en viktig arealressurs for utvikling av kommunen i 
mange tiår. Den kan ha betydning for Åfjords posisjon på Fosen.  
At en får på plass et badeanlegg i kommunen er et viktig tiltak. Å utvikle et friluftstilbud rundt 
og ved Åsmundvatnet vil være en ressurs som bør gi positive ringvirkninger både for         
befolkningen, besøkende og som et aktivitetstilbud for skolene.  
 
 

Åfjord sentrum 2005 
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Arealene er verdifulle 
Kommunen har fantastiske verdier i de rike og allsidige naturressursene. Disse ressursene 
må vi forvalte og utvikle på en fornuftig måte. Ønske er å få utviklet kystparker i kommunen 
sammen med grunneierne slik at disse kan være et ledd i å bruke naturen for å bli mer       
attraktiv både for reiselivsnæringen, fastboende og besøkende til kommunen. At strandso-
nen tas vare på er viktig for en kystkommune både for trivsel for folk, reiselivsnæring, framti-
dig arealressurs og for kommende generasjoner.  
 
Klima og energi 
FNs klimapanel anbefaler at de globale utslippene reduseres fra 2015, og gjennom det     
nasjonale klimaforliket ble det besluttet at utslippet av klimagasser skal reduseres med 30 % 
innen 2020 i forhold til 1990. Egen klimaplan er under utarbeidelse i kommunen, og den vil 
innholde handlingsplaner og tiltak innen det kommunale handlingsrom. Tenkingen rundt   
klima bør gjennomsyre all kommunal virksomhet og utvikling. 
 
Regionalt samarbeid 
Større endringer av de fylkeskommunale og statlige oppgavene på fylkesnivå med etablering 
av større regioner ble avlyst. Samtidig ser en også signaler om at endringer kan skje med 
fylkesleddet. Dette vil lett få innvirkning på oppgavene i kommunene. Endring av kommune-
struktur med sammenslåing av kommuner er ikke ferdigdebattert. Fosen regionråd jobber vi-
dere med framtidsbilder for kommunesamarbeid på Fosen. Mest sannsynlig må det sterke 
sentrale signaler eller pålegg for å endre kommunestrukturen på Fosen. Behovet for større 
enheter på enkelte tjenester er til stede i dag og er sentrale for å møte framtidige                
utfordringer, utvikle tjenestene og få fatt i nødvendig kompetanse.  
 
"Problemene" med regionale enheter er gjerne at de har en tendens til å leve sitt eget liv, 
noe isolert fra det politiske og administrative systemet for øvrig og med større avstand til   
befolkningen. 
 
Infrastruktur 
Skal næringsliv i en distriktskommune være konkurransedyktig samtidig som velferd og triv-
sel skal være tilstede må moderne kommunikasjoner være på høyde med mer befolknings-
tette områder. Dette gjelder mobilnett, høyhastighets breibånd og hovedvegnett. Store deler 
av fylkesvegnettet har lav standard uten fast dekke samtidig som riksveg 723 i deler av 
Stokksund er svært utsatt for steinsprang. 
 
Kommunale utbygginger 
Ny Åset skole er realisert, og nytt badeanlegg i sentrum og ny skole i Stokksund står på ut-
byggingsplanen. Opprydding på kloakksektoren er ikke ferdig og videreutvikling av vann-
forsyningen i ytre deler av kommunen må settes større fokus på når prosjektene i hoved-
planen er gjennomført i 2009.    
 
Grunnleggende verdier 
Bevissthet rundt verdier og kvalitet er viktige bidrag for å skape positiv utvikling i lokalsam-
funnet. Det er viktig å ivareta og videreutvikle verdier i lokalsamfunnet der positiv tankegang, 
samhandling, tillit mellom mennesker og å ta vare på hverandre er noen av de grunn-
verdiene som skal vektlegges. 
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3. Satsingsområder, mål/retningslinjer 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mål/retningslinjer:  
 

 Trafikklagstomta på Årnes  
Tomta er den viktigste arealressurs i kommunesenteret for utvikling av kommunen i 
mange tiår framover. Den bør innholde sørvisfunksjoner, kollektivterminal med turist-
informasjon, møteplasser, boliger og parkområde. Dette må planlegges og utformes etter 
en helhetlig plan.  
 

 Badeanlegg 
Det skal bygges et badeanlegg i Åfjord sentrum som gir en god arena for opplæring,    
aktivitet, opplevelse og rekreasjon for alle aldersgrupper. I tillegg skal det vektlegges at 
en utvikler en god sosial møteplass for kommunens innbyggere og besøkende.  

 

 Åsmundvatnet 
Det må utvikles et universelt friluftsområde ved Åsmundvatnet som ligger sentralt i   
kommunesenteret. Det må blant annet anlegges en gangveg rundt vatnet som knyttes 
mot Skjæringa, Frønesvegen og skolenes aktivitetsområde på Solbakken. Det bør      
vurderes om hjemmet til fotografene Brevold skal trekkes inn som en attraksjon i planene. 
Området skal utformes som en attraktiv lunge i kommunesenteret for alle aldersgrupper 
som innbyr til aktivitet, trening, ferdsel, ro og hvile. 
 

 

 Hutjønna 
Arealet rundt Hutjønna skal videreutvikles til et område for idrett og friluftsliv. Det betyr at 
dersom skyteaktivitet også i framtida skal drives i området, må den planlegges slik at   
aktiviteten kan utføres lovlig og med høy sikkerhetsfaktor der en tar hensyn til andre   
brukere samtidig som det vektlegges at det ligger i nærområdet til et boligfelt.  

 
 
 

1. Kommunesenteret Åfjord skal videreutvikles til et sterkt senter på Fosen som skal gjenspeile 
stedets særpreg og estetiske kvalitet. Det skal utformes konsentrert, med god kontakt med sjø-
en/elvene og med gode grønnstrukturer. Stedet skal kjennetegnes ved et mangfoldig kulturliv, 
allsidige tjenester og gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. 

 
I tillegg skal det videreutvikles et kystsentrum i Stokksund.  

 

 

Åsmundvatnet 
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 Helhetlig plan  
Årnes, skoleområdet Åset og arealene mot helsesenteret må ses i større sammenheng 
og utformes i en helhetlig plan. Elvene som landskapselement må i sterkere grad trekkes 
fram og det må utformes gangpromenader som binder sammen områdene. Museums-
området rundt Prestegården og kirka bør være sentrale elementer i planen. Planarbeidet 
må skje gjennom god medvirkning av innbyggerne og berørte parter.   
 

 Attraktive boligtomter  
Det skal utarbeides en analyse for å se på framtidig boligbygging i kommunesenteret der 
det vektlegges å finne attraktivt areal for bærekraftig boligbygging. 
 

 Stedet bør framstå som et konsentrert sentrum 
Det betyr at det ikke er ønskelig med et utflytende sentrum, men at en har mest mulig  
klare grenser der senteret begynner og slutter.  Det vil si at de ytre avgrensninger som en 
har i dag langs hovedvegnettet, ikke bør strekkes ut. 

 

 Utbyggingsmønsteret skal sikre sammenhengende grønnstrukturer 
Det betyr at landbruks-, natur-, friluftsområder, vannmiljø og friområder skal omgi         
utbyggingsområder slik at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt, befolkningen får god 
kontakt med naturen og at landbruksnæringen gis gode driftsvilkår. Landbruksområdet 
vest for Prestlia bort til bebyggelsen på eiendommen Lien bør holdes ubebygd i framtida 
for også å ivareta viltinteresser og vinterlig aktivitet hos barn og voksne. 

 

 Nøkkelbiotoper for biologisk mangfold skal ikke nedbygges 
I den forbindelse viser en til de registrerte nøkkelbiotoper og rapporten fra 1995, der mål, 
strategier og tiltak for ivaretakelse av det biologiske mangfoldet er trukket opp. 

 

 Tettstedet skal ha sammenhengende gang/sykkel- og turvegnett 
Det betyr at det skal være et vegnett som forbinder boliger, arbeidsplasser, sørvis og 
nære friområder og at dette er knyttet sammen med turvegnettet. Ved å få gode sam-
menhengende gangforbindelser bør unødvendig biltrafikk reduseres og gi et positivt     
bidrag til fysisk aktivitet. Dette vil gi en ny kvalitet i kommunesenteret.   

 

 Utbygging skal videreføre stedets særpreg og estetiske kvalitet 
”Vakre Vegers pris 1995” bør inspirere til at stedsforming både når det gjelder bygnings-
miljø, fysiske omgivelser og kulturlandskap, skal gjenspeile kvalitet og stedets egenart. 
Dette betyr at det er nødvendig med god planlegging, bevaring av verdifullt bygnings-
miljø, å få til en god skilt/reklameutforming og utvikle gode fysiske miljøer. 
 

Kystsentrum, bilde fra 
Harsvika på Stokkøya 
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 Kommunesenteret skal framstå som et levende lokalsamfunn 
Med det menes at innbyggerne skal gis trygge og gode leveforhold som tar hensyn til 
hele menneskets behov.  I det ligger at lokalsamfunnet skal utformes med tjenester og 
gis mulighet til aktiviteter som dekker hverdagslivets behov.  Å etablere møteplasser for 
befolkningen og besøkende er viktig for å styrke det sosiale nettverk og for å øke        
omsorgen for hverandre. 

 

 Stedet skal videreutvikles til et funksjonelt senter på Fosen 
Med det menes at innenfor stedets naturlige grenser bør gis rom for etableringer og tiltak 
som både har kommunale interesser og er av regional betydning. Lokalisering og          
utforming bør skje etter en helhetlig vurdering. 

 

 Fortetting og konsentrasjon i utbyggingsområder bør stimuleres 
Dette er gjort for å økonomisere med arealressursen, redusere transportbehovet, bevare 
det biologiske mangfold og redusere presset på landbrukseiendommer. Med det menes 
at fortetting av sentrale boligområder er ønskelig, og at eksisterende næringseiendommer 
bør ha en høyere utnyttelsesgrad. Dette må vurderes i forhold til områdets funksjon og 
tilgjengelighet (parkeringsplasser). 

 

 
Nye Årnes ”Landsbyen mellom elvene” etter plansmia 11.09.09 

 Nye Årnes 
Arbeidet med plansmie gav en ny utforming av Årnes der de viktigste endringene        
omfatter omlegging av rv.715 over Årnes med ny Mælan bru, elvepromenader, bolig-
bygging spesielt langs Stordalselva og ny kvartalsstruktur. Det åpne folkemøte 10.09.09 
gav en overveldende positiv mottagelse av det endelige planforslag, og kommunens 
planutvalg støtter fullt ut resultatet av prosessen. Dette arbeidet skal legges til grunn for 
det videre arealplanarbeidet på Årnes. 
 

 Kystsentrum i Stokksund 
Bevisstheten rundt kystens kvaliteter og attraksjoner skal erkjennes, slik at det utvikles et 
kystsentrum som ivaretar næringslivets, innbyggernes og besøkendes behov for tjenester 
og opplevelser. 
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Mål/retningslinjer: 
 Kunnskap og dannelse 

Mangfold og kunnskap skal verdsettes høyt. Det skal gi grunnlag til mestring av eget liv, og 
gi positive bidrag til fellesskapet. 

 

 Deltakelse og innflytelse på barn og unges levevilkår i kommunen sikres  

Oppvekstmiljøet skal utvikles gjennom aktiv deltakelse og medvirkning fra barn og unge. 

Dette skjer gjennom ulike fora, råd og utvalg. Det avsettes egne midler i kommunebudsjettet 

som kan disponeres av ungdomsrådet til aktiviteter i lokalmiljøet.  

   

 Familie og oppvekst, herunder bomiljø og inkluderende lokalmiljø vektlegges 

Dette gjøres ved å stimulere til å sikre trivsel, lekemuligheter og fysiske aktiviteter i   

nærmiljøene i kommunen. Disse skal være attraktive, trygge og tilgjengelige for alle. Vi 

må bidra til og skape arenaer for formelle og uformelle treffpunkt, også mellom            

generasjonene. Det må etableres rutiner/tiltak som ivaretar innflyttere til kommunen. 

 

 Arbeid og boliger for ungdom i kommunen 
Dette sikres ved å legge vekt på tverretatlig samarbeid, individuell oppfølging og tilrette-
legging av arbeidsplasser for ungdom på ulike områder. Det skal også satses på ny-
skaping/etablering av allsidige arbeidsplasser både for jenter og gutter. 
 

 I barnehage og skole skal opplæring og kunnskapsformidling skje i samsvar med opplæ-

ringslov og barnehagelov og ulike kommunale vedtak 

Tilbudet skal henge sammen fra barnehage og ut det 13-årige skoleløpet og være        

tilpasset alle. Åfjord kommune skal ha full barnehagedekning. Barnehagetilbudene skal 

gjøres så fleksible som mulig, slik at de er tilpasset barn og foreldre. 

 

 

 Bygningene 

Barnehager og skoler skal rehabiliteres fullt ut slik at vi får gode pedagogiske muligheter 

for barna, og gode og attraktive arbeidsmiljø for de tilsatte. Vi skal ha kontinuerlig opp-

justering rundt det fysiske så vel som det psykososiale miljøet i barnehage og skole. 

 

 Medvirkning 

Elevenes innflytelse i spørsmål om skolemiljøet og opplæringa styrkes ved at det legges 

godt til rette for aktiv elevmedvirkning. Det skal legge stor vekt på samarbeid med       

2. Åfjord kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter for 
barn og unge, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Det skal gi positive 
opplevelser som gjør Åfjord til en god oppvekstkommune. Åfjord skal utvikle vertskapsrollen 
for videregående skole. 

 

Formingsaktivitet ved Åset skole 
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foreldre på alle plan, og økt samspill mellom skole/barnehage, lokalt næringsliv og lag og 

organisasjoner. Ulike yrkesgrupper må få en naturlig plass i barnehage og skole. Skolen 

skal satse på økt yrkesveiledning med utgangspunkt i lokale forhold, og vekt på           

entreprenørskap. 

 

 Kompetanse 

Framtidas etter- og videreutdanning må i stor grad være rettet mot å styrke fagene i    

skolen med særlig vekt på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, matematikk-

opplæring og bruk av IKT. En videre satsing på informasjonsteknologi må følges av aktiv 

holdningsskapende arbeid for å sikre gode arbeidsvaner og etiske holdninger. Lokale  

behov og sentrale føringer for etter- og videreutdanning innen barnehage og skole skal 

være styrende for de prioriteringer det legges opp til. Det skal satses på tverrfaglig      

innsats i holdningsskapende arbeid på områdene trafikksikkerhet og rusforebyggende  

arbeid. Handlingsplaner for utvikling av sosial kompetanse skal foreligge ved hver enhet. 

SFO gjøres fleksibel og brukertilpasset. Det legges vekt på at innholdet skal være         

utviklende og meningsfylt for alle. Deler av kulturskolens aktiviteter kan med fordel legges 

innenfor SFO- tid. 

 

 Brukerundersøkelser og sentrale prøver 

Brukerundersøkelser skal være en del av den enkelte skole/barnehage sin praksis i et 

kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid. Gode rapporteringsrutiner skal bidra til å 

styrke politikernes rolle som skoleeier, og skape bevissthet om kommunens barnehager 

og skoler. Konkrete data som innhentes ved ulike tester og undersøkelser, skal legge 

grunnlag for forbedringer. Og sikre ønsket kvalitet. 

 

 Kultur og kulturskole 

Barn og unge skal sikres deltakelse og innflytelse i utforming av kulturtilbud i kommunen. 

Barne- og ungdomsarbeid på ulike områder og barne- og ungdomsidrett skal ha en   

sentral plass i holdningsskapende arbeid. Ledere for slikt arbeid skal få støtte og veiled-

ning, og ”ildsjeler” må få gode betingelser. Aktiv bruk av IKT i ulike kulturelle sammen-

henger krever god tilrettelegging. Vi bør auke mulighetene for gode barne- og ungdoms-

filmer, gjerne i kinosammenheng, og ha fokus på formidling av kunst og kunstaktiviteter i 

et bredt perspektiv. Kulturskolen utvikles til et levende kultursenter, og knyttes hoved-

sakelig til Åset skole. De ulike skolekretsene skal likevel så langt som mulig ha gode   

kulturskoletilbud. 

 

 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet for barn og unge i deres hverdag skal prioriteres i ulike sammenhenger.  

 

 Psykososiale problemer 

Sammen med Familiesenteret skal arbeidet med barn og unges psykososiale problemer 

intensiveres. 

 

 Framtidig satsing på ungdom i Åfjord 

Arbeidet med bevaring av et godt og trygt oppvekstmiljø er en kontinuerlig       

prosess, der brede lag av befolkninga inviteres til medvirkning.  Det skal legges til 

rette for skaperlyst blant unge mennesker. Ungdomsklubben videreutvikles, slik at 

den blir en verdifull arena som bidrar til et godt oppvekstmiljø.  

 

 Åfjord videregående skole  

Åfjord kommune skal være bevisst på sitt ansvar som vertskapskommune for elever fra 

ulike kommuner. De kultur- og aktivitetstilbud som kommunen har, må komme alle  

skolens elever til gode, slik at skolegangen i Åfjord blir en positiv del av elevenes  

utdanningsløp. Det gode samarbeidet mellom Åfjord videregående skole og grunnskolen 

må videreutvikles på ulike områder. 
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 Barn og unge 
Nessahaugen Familiesenter skal utvikles til et ressurssenter for barn, unge og deres   
familier med vekt på tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagtjenester inkludert PPT. 
Tjenestene for barn og unge skal legge vekt på forebyggende tiltak slik at det blir en     
naturlig del av oppvekstmiljøet. Dermed blir barn og unge i størst mulig grad i stand til å 
ta ansvar for egen helse.  
Sammen med oppvekstsektoren skal sektoren bidra med veiledning og tiltak, og ha fokus 
på riktig kosthold og fysisk aktivitet til barn og unge. Dette krever at det etableres gode 
aktivitetsarena, rutiner for samhandling og styrking av foreldrerollen. 
Arbeidet for barn og unge med psykososiale problemer og psykiske lidelser skal styrkes, 
og tidlig intervensjon skal særlig vektlegges. Tjenestene skal bidra til at omgivelsene og 
oppvekstmiljøene setter barn og unges egen mestringsevne i sentrum for å utvikle egen-
omsorg, god sosial kompetanse og motvirke problemadferd. 
Åfjord kommune skal gi barn og unge som har eller utvikler sykdom/problemer et lokalt 
og individuelt tilrettelagt tilbud så tidlig som mulig. 
Bidra aktivt til rusforebyggende tiltak, blant annet med fritidstilbud, opplysning og         
veiledning, for på denne måten forebygge rusmiddelproblemer, jfr. rusmiddelpolitisk 
handlingsplan. 

 

 

 Folkehelse 
Åfjord kommune vil arbeide med å integrere folkehelsetenkingen som en del av den  
ordinære virksomheten og profilere seg som Folkehelsekommune, noe som forplikter alle 
sektorer. Åfjord kommune skal delta aktivt i utviklingen av den interkommunale folke-
helseenheten, Folkehelse Fosen. Som FYSAK-kommune skal vi bidra til økt fysisk       
aktivitet og deltagelse i befolkningen. 

 

 Kvalitet, kompetanse og rekruttering 
Sektoren skal sikre rekruttering og kompetanse tilpasset de utfordringer tjenestene har til 
enhver tid. Dette for å videreføre og utvikle kvaliteten på tjenestene. Sektoren skal være 
en arena for læring. Mulighetene som ligger i elektroniske journalsystemer og de  
elektroniske kommunikasjonsløsninger skal nyttegjøres og videreutvikles. 

 

 Framtidens helse- og omsorgstjenester 
I planperioden skal det utarbeides en omsorgsplan for å møte utfordringer knyttet til  

3. Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at           
befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon. Når 
behovet oppstår skal befolkningen sikres nødvendige helse-, omsorgs- og velferds-
tjenester. 

 

Fra Åfjordhallen 
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befolkningsutvikling og økt press på helse og omsorgstjenestene. Utfordringene ligger i 
økende antall eldre og færre i yrkesaktiv alder. For å møte utfordringene må helse- og 
omsorgstjenestene vektlegge helsefremmende tiltak preget av egenomsorg og mestring 
Dette krever tverrfaglig samarbeid og innsats, og et utstrakt samarbeid med frivillige lag 
og organisasjoner. Oppgaver som krever spesiell kompetanse og kapasitet skal søkes 
løst gjennom interkommunalt samarbeid innenfor Fosen distriktsmedisinske senter 
(Fosen DMS). 

  
 Kultur, aktivitet, opplevelser  

Videreutvikle satsingsområdet ”Glød, Glede og Galskap” som begrep på sektorens        
tilrettelagte kultur og aktivitetstilbud som skal sikre opplevelser for de som ikke naturlig 
kan ta del i det offentlige tilbudet. Dette skal brukes aktivt for et positivt omdømme for  
tjenestene våre. 

 

 Brukermedvirkning 
Tjenestene skal utvikles gjennom aktiv brukermedvirkning både på system- og  
individnivå. 

 

 Interkommunalt samarbeid/ samhandling med spesialisthelsetjenestene 
Åfjord kommune skal være en aktiv bidragsyter på de ulike samarbeidsarenaer. 
Interkommunalt samarbeid innenfor helse og omsorg skal videreutvikles gjennom Fosen 
DMS. Aktuelle områder for interkommunalt samarbeid er: IKT, kompetanse, rekruttering 
og tjenesteyting. 
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Mål/retningslinjer: 

 Kulturkontoret skal være pådriver for kulturell aktivitet i kommunal regi og en aktiv støtte-
spiller for lokale lag og foreninger. Kulturskolen skal være et kompetansesenter og bidra 
positivt inn i skolemiljøet og bli en sentral aktør i lokalsamfunnet.  

 

 Fosenkommunene har til sammen et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftstilbud. Åfjord 
kommune skal være en pådriver for å utnytte det potensialet som ligger i et utstrakt 
samarbeid. Kulturtilbud gjennom omreisende aktører knyttet til skole, skal i økende grad 
komme resten av befolkningen til gode.  

 

 Kulturverkstedet Bakeriet skal utvikles til å bli en aktiv møteplass for og mellom unge og 
eldre. Sammen med kulturarenaene ved Åset skole skal Bakeriet gi gode og varierte 
opplevelser. 

 

 Den årlige kulturuka skal inneholde et mangfold av kulturuttrykk, til glede og inspirasjon. 
Ungdommens kulturmønstring (UKM) skal være et høyt prioritert arrangement. 

 

 Kulturtilbudet til eldre skal videreutvikles i samarbeid med helsesektoren, ”Den kulturelle 
spaserstokk” og Frivilligsentralen. 

 

 Åfjord kommune skal aktivt bidra til å sikre og øke bevisstheten rundt hele vår kulturarv. 
Fornminnefeltet på Dragseid, tradisjonen rundt åfjordsbåten og fotografene Brevolds   
billedsamling er lokal kulturarv med nasjonal dimensjon.  

 

 
 Åfjordsbåten er et verdifullt kulturminne. Åfjordsbåten og tilhørende håndverkstradisjon 

skal brukes i profileringen av kommunen. Det skal skapes en arena for å gjøre denne  
kulturhistorien mer tilgjengelig og for å øke bevissthet og identitet rundt åfjordsbåten. Det 
skal etableres et naust på Monstad. 

 
 Kulturvernlag og kommunen må sammen ta vare på et utvalg fysiske kulturminner og   

arbeide for utvikling og aktivitet knyttet til disse. Det må utarbeides ny kulturminneplan 
der en ser de ulike bygninger og miljøer i sammenheng. Kommunens eiendom ved   
Prestegården må utvikles til å bli et attraktivt bygdatun, men tilstanden og bruk av Fjøset 
må vurderes spesielt i arbeidet med kulturminneplanen. 

 

4. Åfjord skal være en kulturkommune med et rikt kultur-, idretts- og friluftsliv som gir trivsel, 
egenaktivitet og opplevelser for alle. De frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for 
utviklingen av samfunnet og skal stimuleres. Våre allsidige kulturverdier skal synliggjøres og 
benyttes i utvikling av kommunen. 

 

Fra Åfjords-båthelga i mai 2006 
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 Åfjord kommune skal stimulere til økt friluftsliv med allsidige aktiviteter i hele kommunen. 
Naturområdene må tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og informa-
sjon. Turkartet må oppdateres og fornyes. Sykkelprosjektet skal videreutvikles til hele 
kommunen. Åfjord må utvikle sin rolle som turist- og fritidskommune. 

 

 Åfjord har flere kulturarenaer som er viktige utstillingsvinduer for kulturell aktivitet i  
kommunen. Harbakhula skal utvikles til å være en regionalt kjent kulturarena med årlig 
konserttilbud.  

 

 For å gi opplevelser, identitet, refleksjon og rekreasjon bør det tilrettelegges for            
utsmykking i natur og offentlige rom. For å berike kulturfeltet, gjøre oss synlige og skape 
synergieffekter, bør det tilrettelegges for en kunstnerleilighet fortrinnsvis knyttet til   
kystmiljøet. 

 

 Folkebiblioteket skal ivareta sine tradisjonelle oppgaver som folkeopplyser og være en 
attraktiv møteplass. I tillegg til hovedbiblioteket i sentrum, skal det være et folkebibliotek i 
tilknytning til Stokksund skole og barnehage. De to enhetene skal utvikles til å kunne  
bistå kulturskolen og alle grunnskolene i kommunen med bibliotektjenester. 

 

 Idrettsaktivitet er verdifullt for den enkelte og samfunnet. Kommunens viktigste oppgave 
er å tilrettelegge arenaer slik at aktiviteten kan utøves tilfredsstillende. Idrettsrådet skal 
være et aktivt samarbeidsorgan mellom idretten og kommunen. Utbygging og prioritering 
skjer gjennom rullering og behandling av Plan for idretts- og friluftsanlegg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra ungdommens  
kulturmønstring 2006 
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Næringsarbeidet i kommunen er under evaluering samtidig som ny landbruksplan er under 
oppstarting. Dette betyr at en avventer utforming av mål og retningslinjer inntil at             
konklusjonene av disse arbeidene foreligger. Imidlertid er det noen punkter som er avklart: 
 

 Kommunens fokus vil fortsatt bli å bruke ressurser på tilrettelegging av næringsareal, 
delta i prosesser og engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det 
framtidige næringsarbeidet i kommunen må i større grad vise et tettere samarbeid    
mellom de ulike næringsaktører, og i større grad samordne bruken av de ulike virke-
midlene slik at de får større effekt.  

 

 Åfjord kommune må legge til rette for et større samarbeidsmiljø når det gjelder 
næringsarbeid på Fosen. Samarbeid mellom næringsliv og Åfjord kommune må videre-
utvikles. Åfjord videregående skole er en viktig institusjon i kommunen og kommunen 
skal bidra aktivt til å utvikle skolen, spesielt med vekt på entreprenørskap. 

 

 Det skal etableres et turistinformasjonskontor for å samordne informasjon til besøkende 
til kommunen og regionen og formidling av tilknyttede tjenester. Kontoret må lokaliseres 
sentralt i kommunesenteret og organiseres og drives sammen med aktuelle aktører. 

 

 Arbeidet med strategisk næringsplan er et viktig verktøy for samordning, politisk        
behandling og gjennomføring av satsingsområder og handlingsplaner. 

 

 Etablering av vindkraftverk i kommunen gir grunnlag for et betydelig kompetansemiljø 
innen energi, samt drift og sørvis av vindkraftanlegg. 

 

 Åfjord foretar ei registrering av alt vannkraftpotensialet i kommunen og hvor mye energi 
dette kan produsere. 

 
 
 
 
 
 

 

5. Åfjord skal gjennomføre målrettet næringsarbeid for å skape nyetableringer og gi gode 
utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Primærnæringene skal 
også i framtida være sentral i dette arbeidet. Det skal vektlegges samarbeid/ nettverks-
bygging mellom bedrifter. Det ønskes satsing på å utvikle nye miljøbaserte næringer. 
 

 

Fra bygging av ny  
Åset skole i 2009 
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De viktigste mål/retningslinjer er vist på arealplankartene med bestemmelser. I tillegg til    
hovedmålet er det utarbeidet følgende mål/retningslinjer: 
 

 Vindparker  
Kommuneplanen har tilrettelagt for 3 vindparker i kommunen der Harbakfjellet er gitt  
konsesjon og Kvenndalsfjellet og Storheia er omsøkte med positive vedtak i kommune-
styret. Det vil ikke bli åpnet for flere vindparker i kommunen. Det har vært en bevisst  
strategi fra kommunen at de indre områdene beliggende øst og sør for riksveg 715 skal 
holdes ubebygde. 

 

 Kystparker 
Det har vært arbeidet med å etablere kystparker i kommunen. Med kystpark menes et 
større sammenhengende område med stor grad av uberørthet og som er viktig for natur- 
og friluftsinteresser. Formell status er landbruksareal (LNF-område) med retningslinje om 
viktig natur/friluftsinteresser. Begrepet kystpark berører ikke arealbruk og tiltak innen 
landbruk, men vil gi restriksjoner for utbygging av blant annet fritidshus. 

  
En ønsker at ordet kystpark skal være et kvalitetsstempel på et område som gjør at det 
kan bli et reiselivsprodukt samtidig som det kan bli et aktivum for både kommunens    
innbyggere og besøkende. En forutsetning for en slik etablering er at grunneierne ønsker 
dette. Da en under høringen fikk negativ tilbakemeldinger fra mange grunneiere, er det 
ikke aktuelt å gå videre med forslaget på dette tidspunkt.  

 

 Småbåthavner 
Med bakgrunn i stort press for å bygge ut havner/ flytebrygger i tilknytning til nye hyttefelt 
var en i ferd med å redusere verdien av uberørte strandsoner, har en følgende retnings-
linjer: 
- Det skal være kapasitet for alle som ønsker det å ha båt i småbåthavner i           

kommunen. 
- Større havner som kan utvikle seg videre er for eksempel: Monstad, Ratvika, Soss-

vika, Herfjord og Kuringen. 
- Generelt skal eksisterende godkjente havner få utvikle seg videre, men må undergis 

en faglig vurdering som enkeltsaker. 
- Hovedregelen er at det ikke skal etableres noen nye småbåthavner. Det vil si at det 

ikke skal tilrettelegges for nye småbåthavner når nye hytteområder tilrettelegges. 
- Planutvalget kan gi tillatelse til mindre flytebrygger under forutsetning av at det ikke 

skjer inngrep i strandsonen og at de skal trekkes opp på land om vinteren. 
- Ved næringsvirksomhet, rorbuer etc. tillates bygging av flytebrygge med antall    

plasser lik antall utleieenheter og i tillegg gjestebrygge /plass. 

6.  Areal- og naturforvaltningen skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige naturressursene 
blir tatt vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende naturområder skal holdes 
ubebygde for å gi god livskvalitet for befolkningen og nyttes som et ledd i utvikling av  
kommunen. 
 

 

Fra Svenningnesset 
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På bakgrunn av høringsuttalelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen skal det utarbei-
des en behovsplan for småbåtanlegg i kommunen som skal danne grunnlaget for lokali-
sering av den type anlegg. Dette er også i samsvar med det regionale prosjektet ”Kysten 
er klar” der det forutsettes at det lages kommunale planer som også skal inngå i en      
regional plan for småbåthavner.  
 

 Naust 
Med bakgrunn i at dagens båter er uaktuelle for ordinære naust samt ønske om å bevare 
uberørt strandsone, tillates det generelt ikke utbygging av nye større naustområder. Det 
aksepteres en fortetting av eksisterende naustrekker og naustmiljø såfremt det gir en 
helhetlig og god løsning. 

 

 Strandsonen 
Den har et generelt vern i følge lovverket på grunn av natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og allmennhetens behov for ferdsel og opplevelse. Hytteområder skal generelt 
holde seg utenfor 100-metersbeltet og der den naturlige strandsonen favner lengre inn på 
land skal utbyggingsområdet begrenses utenfor dette. 
 

 Spredt boligbygging 

Det må tilrettelegges for at grendene gis utviklingsmuligheter slik at kulturlandskap,      
bokvalitet og trivsel blir opprettholdt. I planen er det ikke lagt ut spesielle områder for 
spredt boligbygging. Med bakgrunn i at det er relativt få tilfeller årlig, baserer en seg på at 
det gis dispensasjon fra kommunens arealdel. Det skal vises en positiv holdning til spredt 
boligbygging i grendene, men jordvern og trafikksikkerhet er viktige hensyn som må    
ivaretas. Generelt har en streng holdning til spredt utbygging i nærheten av kommune-
senteret og utover langs fylkesveg 50 mot Dragseid. 

 
 Fritidsbebyggelse 

- Hovedprinsippet for lokalisering av ny hyttebebyggelse er at de skal plasseres langs 
eksisterende vegnett eller i tilknytning til bestående hytteområder. Dette er gjort for å 
bevare uberørt natur, redusere behovet for motorisert ferdsel samt gi muligheter for 
tilretteleggelse av høyere standard i områdene.  

- Ved detaljplanlegging av hytteområder og ved plassering av enkeltomter/hytter skal 
det tas hensyn til allmennhetens ferdsel og områdenes tur- og friluftsmål slik at ikke 
atkomsten til disse blir skadelidende eller redusert. 

- Størrelsen på hyttetomter skal normalt være på 1 daa med 2 daa som en øvre  
grense. Kun i spesielle tilfeller kan tomtestørrelser ut over dette aksepteres. 

 

 Dåapma 
Det videreføres en prosess sammen med berørte kommuner med sikte på å opprette en 
nasjonalpark i Dåapma-området. Dette er gjort for å ta vare på det eneste villmarks-
området på Fosen og samtidig få et kvalitetsstempel på arealet som kan nyttes som et 
ledd i utviklingen av kommunen og regionen. En ser for seg at området skal forvaltes    
lokalt. Arbeidet vil være en videreføring av Dåapma-prosjektet som resulterte i retnings-
linjer for bruk av området innenfor dagens sektorlover.  

Heia ved Krokvatnet 
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Mål/retningslinjer innenfor kommunikasjoner: 

 Rv. 715 må opprustes vesentlig med sikte på å bli et effektivt og sentralt vegsamband i fylket der 
Fosen knyttes sterkere mot landsdelsenteret, og for å utjamne de regionale forskjellene i     
kommunikasjonene i Trøndelag.  Verktøyet for å gjennomføre dette er prosjektet Fosenvegene 
”Ei tim´ te by´n”. 

 

 Ferjeforbindelsen over fjorden vil bestå i overskuelig framtid. Det er viktig at en har fokus på dette 
sambandet slik at det til enhver tid er tidsmessig og har en avgangsfrekvens som er sammen-
liknbar med andre kommunikasjonsløsninger i resten av landet. Sambandet må trafikkeres av 
gassferjer som får sitt endepunkt i det sentrale havneområdet i Trondheim. Denne løsningen    
avløser da eksisterende hurtigbåt. 

 

 Kollektivtrafikkløsninger mot Trondheim og generelt mellom kommunesentra på Fosen må      
forbedres og fornyes. Dette for å redusere klimautslipp, og for å gi bedre og mer attraktive   
transportmuligheter til hele befolkningen.  

 

 Bygging av ny Mælan bru i Åfjord sentrum der en vektlegger trafikksikkerhet for gang/ sykkel-
trafikantene. Brua må gis en estetisk utforming som samsvarer med det prisbelønte arbeidet som 
er gjort i prosjektet ”Stedsutvikling Årnes”. 

 

 Ryssdalen på rv.723 i Stokksund som er den femte farligste rasutsatte vegstrekning i Midt-Norge 
må utbedres slik at den både gir en trygg skoleveg for barn og en sikker ferdselsveg for øvrige 
trafikkanter.  

 

 Det må bygges en hensiktsmessig dypvannskai på Kirkholmen. 
 

 
 

 Fylkesvegnettet har generelt for lav standard både i forhold til dagens krav og framtidige behov. 
Dette gjelder både nødvendige forsterkninger og legging av fast dekke. I forbindelse med        
forvaltningsreformen, der riksvegene på Fosen blir fylkesveger bør det settes opp en klar fram-
drift og bevilgning for oppgradering av vegnettet. Det å få hevet standarden har stor betydning 
spesielt for næringslivet og viktig for å skape en generell positiv utvikling i kommunen. Det må  
utformes en politikk slik at fast dekke blir standard på alle fylkesveger. 
Av nåværende fylkesvegprosjekter har en følgende prioritering:  
1. Utbedring av fv. 052 i Stordalen parsell By - Stjern. 
2. Omlegging og forbedring av fv. 052 parsell Staven - Ugedal. 
3. Utbedring av fv. 058 Dragseid - Humstad. 
4. Ferdigstilling av påbegynt prosjekt på fv. 55 på strekningen ved Gråfjellet. 
5. Utbedring av fv. 051 Mørre - Kroken. 
6. Samt følgende veger i uprioritert rekkefølge: 
- Fv. 32 Blindvåg - Harbak 
- Fv. 35 Linesøya 
- Fv. 56 Morkemo - Tårnes 
- Fv. 59 Eide – Rånes 

 
I tillegg må en påpeke nødvendigheten av å utbedre fastdekke på fv. 55 på strekningen Mørreaunet - Sela. 

7. Utvikle kommunikasjonene mot Trondheim slik at de blir effektive og på høyde med andre 
regioner i Trøndelag. Dette gjøres for å gi næringsliv utviklingsmuligheter og bedre levekårene 
for befolkningen både på Fosen og i Trondheims-området. 

Domkirka ”plassert” i sjøen under Linesøybrua 
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Mål/retningslinjer: 

 Åfjord kommune skal arbeide strategisk for å sikre innbyggerne et levende             
lokalsamfunn, som er preget av gode offentlige tjenester. 

 

 Åfjord kommune som samfunnsaktør må ha hovedfokus på innbyggernes behov og 
legge til rette for dette gjennom en målrettet, omstillingsvillig og offensiv organisa-
sjon. Når det gjelder tiltak som betinger økonomiske ”løft” skal de være bærekraftige 
med hensyn til miljø og økonomi.  

 

 Åfjord kommune skal legge til rette for at Fosen regionråd videreutvikles og at        
regionalt samarbeid utvikles til å omfatte nye områder. Åfjord kommune skal arbeide 
aktivt for at regionrådet styrkes som utviklingsaktør for medlemskommunene. Dette 
betyr at spørsmål om samarbeid med medlemskommunene vil gå utover de rammer 
som er lagt i dag. Viktige områder vil være kompetansedeling og nettverks-
organisering. 

 

 Åfjord kommune må legge til rette for at tjenester er tilgjengelig ved hjelp av internett. 
Behovet for nettbaserte tjenester er stort. Sammen med øvrige kommuner på Fosen 
skal Åfjord være langt framme i denne utviklingen. Åfjord kommunes hjemmesider 
skal ivareta innbyggernes behov for rask saksbehandling og allsidig informasjon. 

 

 Politikere og ansatte skal aktivt og positivt bidra til å videreutvikle lokaldemokratiet og 
folkestyret i en åpen og utadrettet dialog med innbyggerne gjennom høringer og 
medvirkning fra innbyggerne. 

 

 Egen klima- og energiplan er under utarbeidelse i kommunen, og den vil inneholde 
handlingsplaner og tiltak innen det kommunale handlingsrom. Problemstillinger innen 
klima- og energibruk må gjennomsyre all kommunal virksomhet og utvikling slik at  
tiltak innarbeides både i langsiktige handlings- og årsplaner. 

 

 Vurdering av samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse er viktig i all          
samfunnsplanlegging og det gjelder innenfor følgende kategorier: 

a) Rus, pandemi, kriminalitet og vold 
b) Skred, flom og havstigning 
c) Trafikksikkerhet 

Problemstillinger innen disse områdene må vurderes i forhold til risiko og gjenspeiles 
i tiltak i delplaner og årsprogram. 
Åfjord kommunes arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap skal gjenspeiles i 
all virksomhet. Dette betyr at organisasjonen skal ha gode beredskapsplaner, rutiner 
og en øvet organisasjon. 
 

 Det skal arbeides i hele organisasjonen for et godt og positivt omdømme. 

8. Politikere og ansatte i Åfjord kommune skal ha positive holdninger og yte tjenester av høy 
kvalitet. For å sikre dette og videreutvikling av tjenestene må det interkommunale arbeidet 
styrkes slik at vi får en livskraftig og utviklingsorientert region. 

 

Fra kommunens sørvistorg 
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4. Arealdel 
 

OVERSIKTSKART 
 
Utgangspunktet for arealplanarbeidet har vært følgende hovedmål: 
”Areal- og naturforvaltningen skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige natur-
ressursene blir tatt vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende natur-
områder skal holdes ubebygde for å gi god livskvalitet for befolkningen og nyttes som et  
ledd i utvikling av kommunen.” 
 

problemstilling Hovedproblemstillingene i planarbeidet har vært: 

 Strandsonen – ønsker flere naturområder. 

 Tilrettelegge for fritidsbebyggelse. 

 Småbåthavner og flytebrygger – ønsker heller noen større anlegg framfor flere små.  
 

naturområder I planen fra 2003 ble det tilrettelagt for store sammenhengende naturområder. Dette gjaldt 
de indre fjellområder og viktige kystområder blant annet på Harbak og nordvestre del av 
Stokkøya (Svenningnesset). Strandsonen har vært i fokus gjennom et felles prosjekt med 
Bjugn der hele kystsonen blant annet er skråfotografert. Prosjektet er ikke avsluttet ennå slik 
at resultatet ikke er innarbeidet i foreliggende plan. Imidlertid er de viktige naturområdene på 
Linesøya, Stemma og Nordgården (nordsida av Linesøya) tatt med i denne planen. Disse 
områdene er utlagt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområder) med retningslinjer 
om viktige natur/ friluftsinteresser. Kommunen ønsker å arbeide videre med tanken om å 
etablere kystparker i kommunen, men dette forutsetter samarbeid med aktuelle grunneiere. 

  
Dåapma Allerede i kommuneplanen av 1995 ble Nordre Statsallmenning i kommunen foreslått vernet 

etter naturvernloven og at det måtte ses i sammenheng med arealene i nabokommunene. I 
foreliggende plan videreføres dette. Deler av dette, Teksjølia, er nå utlagt til naturreservat.  
Bakgrunnen er at dette er det eneste villmarksområdet på Fosen og at en ønsker dette    
primært som nasjonalpark. Dette er gjort for å ta vare på områdets verdi, men samtidig få et 
kvalitetsstempel på arealet som kan nyttes som et ledd i utviklingen av kommunen og Fosen. 
Fylkesmannen bekrefter at området har en naturrikdom som kvalifiserer til betegnelsen    
nasjonalpark. 

Småbåthavner 
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 Kartet over viser småbåthavner 2006 kartlagt ved hjelp av flyfoto. Der er det registrert 105 
små og store anlegg i kommunen. Som det framgår på side 21 under mål/retningslinjer, er 
hovedregelen at det ikke skal etableres noen nye småhavner, men generelt skal               
eksisterende godkjente havner få utvikle seg videre, men må undergis en faglig vurdering 
som enkeltsaker ved videre utvidelse. 

 
sjøområder I foreliggende plan er det ingen endringer av bruken av sjøområdene i forhold til planen av 

2003. Det er heller ikke kommet innspill på endring av bruken av sjøområdene.  
 
næringsareal På hovedkartet er det ikke utlagt nye større areal for næringsformål. I Stokksund er Brenn-

holmen som ligger ved siden Kirkholmen, fortsatt utlagt til industriformål. Området krever en 
større interessent før etablering og opparbeiding for næringsvirksomhet. 

 
vindpark De planlagte vindparkene på Harbakfjellet, Kvenndalsfjellet og Storheia er alle behandlet av 

kommunestyret med positive vedtak og er innarbeidet i planen. Det er ikke åpnet for           
ytterligere nye vindkraftanlegg i kommunen.  

 
veger  Mulig veg til Bjugn over Tiltrem er lagt inn som et framtidig vegprosjekt. Det kan også tenkes 

en vegforbindelse mot Roan over Sydskjør.  
 

 DELPLANER 
 

Kommunedelplan Åfjord sentrum 
 Planen for kommunesenteret er ikke vesentlig endret siden planen fra 2003. Blant annet er 

det ikke avsatt nye næringsarealer. Resultatet av plansmia på Årnes er ikke innarbeidet i 
kommunedelplanen, men det er forutsatt at det skal være retningsgivende for arealplan-
arbeidet på Årnes, altså arealet mellom elvene. Deler av Monstad camping kan utbygges til 
boliger, men det forutsettes at strandsonen holdes ubebygd. 
 
Området rundt Åsmundvatnet er fra planen i 2003 utlagt til friluftsområde, der en ser for seg 
blant annet opparbeidelse av sti rundt vatnet. Området rundt badeplassen på Øra er også  
utlagt til friområde. I planen er resultatet av kartleggingen av biologisk mangfold i Åfjord  
sentrum fra 1996 videreført, ved at nøkkelbiotopene er vist som arealer med særlig natur-
verdi. 

 
 Kommunedelplan Stokksund 
 Det er mindre endringer på planen. Hovedsakelig oppdatering i forhold til gjennomførte om-

råder for fritidshus. Fra 2003 planen heter det: På Stokkøya er det vist nytt boligområde på 
Martamyra nedenfor den gamle vannkilden på øya. På Revsnes er det foreslått noe fortetting 
i sentrum for nye boliger. Dette medfører at noe dyrkamark blir tatt til utbyggingsformål. 
Næringsarealer i form av reiselivsanlegg er utlagt på Kuringen og sør for samfunnshuset på 
Stokkøya. Dessuten er Brennholmen fortsatt utpekt til et framtidig industriområde.           

Fra Årnes  
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Sjøarealene langs land både på Stokkøya og på Revsnes er utlagt til flerbruksområder, men 
der akvakulturanlegg ikke tillates (NFFF). 

 
I planforslaget er det vist gang/sykkelveg mellom Stokksund skole og barnehage på         
Innlandet og til Kirkholmen slik at en får et sammenhengende anlegg til Stokkøya.  
 
Kommunedelplan Dragseid 

 Det er ikke noen vesentlige endringer siden planen fra 2003. Det er lagt inn et småbåtanlegg 
på nordvestsiden i plankartet.  

 
Kommunedelplan Lauvøya 
Denne planen er ny og en slik plan gir en større mulighet til å se arealbruken på øya i større 
sammenheng. Eksisterende hytteområder er inntegnet samtidig som nye områder er innlagt. 
Disse utfordrer ikke arealene ned mot strandsonen, og inngår mest i kategorien fortetting og 
utvidelse av eksisterende hytteområder. Spesielt nord på øya, der en har litt stor avstand 
mellom enkelttomter, er det vist en mulighet for fortetting. På vestsiden av øya er det utlagt 
et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med viktige natur/ friluftsinteresser.  

 
Kommunedelplan Linesøya 
Også denne planen er ny, og svært viktig med tanke på fastlandsforbindelsen som er under 
etablering. Den har skapt optimisme og vil medføre større aktivitet på øya. Det er lagt inn 
nye områder for fritidshus og landbruks, natur og friluftsområder (LNF) med retningslinje om 
viktige natur/friluftsinteresser på Stemma, Nordgården (nord på Linesøya) og på sørsiden av 
øya.  

  
 FRITIDSBEBYGGELSE 
 

 Nye innspill 
 Arealdelen av 2003 godkjente 46 nye hytteområder inkludert 10 områder fra planen i 1995 

som ikke var gjennomført. I foreliggende plan er det kommet inn 74 nye innspill i hovedsak 
om nye områder for fritidshus. I planprogrammet heter det at en generelt har en strengere 
holdning til åpning av nye hytteområder, og fortetting og utvidelse av eksisterende arealer 
samt at en holder seg utenfor strandsonen skal være hovedprinsippet for lokalisering av ny 
hyttebebyggelse. Dessuten skal de plasseres langs eksisterende vegnett. Dette er gjort for å 
bevare uberørt natur, redusere behovet for motorisert ferdsel samt gi muligheter for tilrette-
leggelse av høyere standard i områdene.  

 

 Etter befaringer og vurderinger av planutvalget er 38 av innspillene anbefalt og 15 er delvis 
vurdert positivt. Disse er noe justert etter høringsfasen. Alle disse er innarbeidet i plankarte-
ne og det er laget en egen beskrivelse og vurdering av hvert enkelt innspill, som vist i eget 
vedlegg.  

Fra Linesøya 
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 Eksisterende områder for fritidshus 
 Det er sett på til hvilken grad hytteområdene fra kommuneplan 2003 er gjennomført. Av de 

46 godkjente hytteområdene er 34 ferdig regulert. Av disse er det 187 fradelte tomter og 249 
er ikke fradelt ennå og kan være ledige tomter. Disse tallene er registrert 26.03.09, men det 
kan ligge feilkilder inn i dem. De sier ingen ting om tomter er tildelt, men kun der det er      
registrert målebrev og opprettet nye eiendommer. 

  
 Konsekvensvurdering 

Det er utført en vurdering av alle godkjente innspill basert på naturbasene til Direktoratet for 
naturforvaltning. Dette er gjort i et separat vedlegg.  
Vurderingene viser at det ikke er store negative konsekvenser, men at det er gjort enkeltfunn 
som er viktig, og at disse må tas hensyn til ved en eventuell detaljregulering. Den konkrete 
behandlingen av sektorinstansene vil da bli utslagsgivende for det endelige vedtaket. 
 
 

TEMAKART 
 

Det er ikke utarbeidet nye temakart, men bestående kart gjelder forsatt: Landbruk, Kultur-
minner, Fiskeri/havbruk, Naturforvaltning og Reindrift. Ved behandling av enkeltsaker skal 
disse fagkartene og oversikt over biologisk mangfold legges til grunn i vurderingen. I tillegg 
skal de elektroniske basene til Direktoratet for naturforvaltning være grunnlag for              
behandlingen.  Alle disse tema/fagkartene er ikke juridiske dokumenter, men retningslinjer.  
 

 
PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
 
1. Planinnhold, generell retningslinje 
 

Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven som gjaldt før 01.07.09 og            
henvisningene til lovverket refererer seg til dette. Rettslig bindende bestemmelser knyt-
tet til planen med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) § 20-4, er uthevet med 
ramme. Øvrige tekst gir retningslinjer for saksbehandling eller er av orienterende art. 
 
I saksbehandlingen for enkeltbygg og større byggeprosjekter skal det vurderes fare for      
naturskade som flom, ras storflo, erosjon og isgang. Samtidig skal ikke bygg og anlegg 
anlegges slik at de forverrer flom-, erosjons- og skredfaren for omgivelsene. I områder 
der det er registrert fareområder skal det ikke tillates utbygging før det er dokumentert 
tilstrekkelig sikkerhet.  
 

Fra Dåapma-området 
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Ved behandling av enkeltsaker skal data fra den nasjonale kulturminnedatabasen     
Askeladden legges til grunn. Alle utbyggingssaker og reguleringsplaner skal oversendes 
til fylkeskommunens kulturminnemyndigheter og sametinget i forhold til samiske kultur-
minner. I de foreslåtte utbyggingsområder med registrerte kulturlandskapsverdier, skal 
disse verdiene tas hensyn til.  
 
Arealdelen består av OVERSIKTSKART og delplaner for: ÅFJORD SENTRUM, 
STOKKSUND, LINESØYA, LAUVØYA og DRAGSEID.  
 
Ved behandling av enkeltsaker legges tidligere utarbeidete temakart til grunn: Landbruk, 
Naturforvaltning, Reindrift, Kulturminner og Fiskeri/havbruk. I tillegg er det utarbeidet 
oversikt Biologisk mangfold.  
 
Følgende vedlegg til planen skal være førende for detaljregulering av de enkelte       
områdene: Vedlegg 1 ”Vurdering av innspill” og vedlegg 2 ”Konsekvensvurdering av   
foreslåtte innspill”.  
 
For fritidsbebyggelse som ble godkjent i kommuneplan 2003 (kalt F1 etc), så gjelder 
fortsatt de retningslinjer for ”Nye planlagte byggeområder for fritidshus” vist som       
vedlegg i planen fra 2003. 

 
2. Byggeområder 

BYGGEOMRÅDE TETTSTED OG ANNEN BOLIG/ERVERVSBEBYGGELSE 

 
 

BYGGEOMRÅDE FRITIDSBEBYGGELSE 

 
Også i disse områdene kan det finnes sterke sektorinteresser som forutsettes løst  
gjennom detaljplanen. Det er generelt forutsatt at alle områder skal planlegges med inn-
lagt vannforsyning og tilhørende avløpsanlegg. For områder som ikke dekkes av         
offentlig vassverk eller der det ikke er naturlig av andre grunner, kan det gis unntak for 
dette kravet. 
 
I områder vist som boliggruppe må det utarbeides reguleringsplan før gjennomføring. 
 
Ved utforming av all bebyggelse både i byggeområder og spredt utbygging skal estetis-
ke krav vektlegges slik at en får stedstilpasset byggeskikk. Bygninger av uvanlig         
utforming kan aksepteres under forutsetning av at de gir en god og helhetlig arkitektur. 

 

 I byggeområder må arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84, 86a, 86b og 93 (arbeid 
som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt      
fradeling og bortbygsling til slike formål, være i samsvar med godkjent reguleringsplan. 
Jfr. PBL § 20-4 annet ledd pkt. a. Unntak kan gis for eksisterende bolig/ ervervs-
bebyggelse som ikke er utbygd etter reguleringsplan. 

I byggeområder må arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84, 86a, 86b og 93 (arbeid 
som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt  
fradeling og bortbygsling til slike formål være i samsvar med godkjent reguleringsplan 
etter at berørte sektormyndigheter har uttalt seg. Jfr. PBL § 20-4 annet ledd pkt. a.    
Utbygging innenfor disse områdene kan ikke skje før det er etablert tekniske anlegg 
(avløp, vannforsyning, veg og parkering), jfr. PBL § 20-4 annet ledd pkt. b. I henhold til 
jordlovens § 2, annet ledd skal jordloven fortsatt gjelde for disse utbyggingsområdene 
inntil reguleringsplan er vedtatt. Eksisterende strandplaner og disposisjonsplaner skal 
fortsatt gjelde. Generelt skal alle nye byggeområder lokaliseres 100 meter fra sjøen, 
men område 111 Sundet skal byggegrense mot sjøen være 50 meter. 
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3. Landbruks, natur og friluftsområder 

 
For bolig- og ervervsbebyggelse kan det gis dispensasjon under forutsetning av at   
sektormyndighetene gir tillatelse. Slike dispensasjoner fra byggeforbudet skal           
fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og der en tar i bruk     
eksisterende avkjørsler fra offentlige veger. I områdene rundt de avmerkede tettsteds-
områdene, spesielt Åfjord sentrum, og områder på strekningen kommunesenteret og til 
og med Dragseid skal det vises en meget streng holdning til dispensasjon. 
Fritidshus kan gis dispensasjon under forutsetning av at sektormyndighet ikke har     
faglige innvendinger jfr. temakartene. Disse skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende 
områder for fritidsbebyggelse. Utleiehytter i tilknytning til landbruksnæringen kan gis  
lettere dispensasjon. Henviser for øvrig til PBL § 17-2 der det er forbud mot bygging og 
fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen. Dersom det faste planutvalget gir dispensasjon 
for andre hyttefelt, skal det utarbeides reguleringsplan for disse. 
 
I LNF-område der det er gitt retningslinje om viktige natur/friluftsinteresser, er det        
forutsatt at arealet brukes til tradisjonelt landbruk. Det skal utøves en meget streng 
holdning for å gi dispensasjon til annen virksomhet. 

 
4. Områder for råstoffutvinning 

 
5. Områder som er båndlagt 

Dette gjelder: 
- arealer klausulert som nedslagsfelt for drikkevann 
- arealer vernet etter naturvernloven  
- arealer avsatt til vindkraftutbygging  

 
6. Bruk og vern av sjøområder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunnkulturer eller framtidig havbeitevirksomhet, såfremt det gjelder bare anlegg på 
bunnen, er ikke forbudt i sjøområder selv om akvakultur ikke er med i formålet. 

 
Eksisterende godkjente småbåthavner kan generelt utvides, men må undergis en     
helhetlig vurdering der de ulike interesser deriblant behovsvurdering blir ivaretatt. Dette 
skal skje gjennom en reguleringsplan. 

Innenfor disse områdene tillates byggevirksomhet tilknyttet stedbunden næring. Ny og 
utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse tillates ikke, jfr. PBL § 20-4 
annet ledd, pkt c og e.  

Område for masseuttak/steinbrudd. Før uttaket kan det kreves at det foreligger     
reguleringsplan inklusiv plan for etterbehandling. Uttak der omgivelsene er LNF-

område skal ved avslutning tilbakeføres til landbruksformål. 

Innenfor områder vist som NFFFA tillates det brukt som område for natur, friluftsliv, 
ferdsel, fiske og akvakulturanlegg. Innenfor disse områdene kan det tillates       
plassering av oppdrettsanlegg dersom det ikke foreligger særlige grunner for å avslå 
søknaden. Åfjorden er utlagt til oppdrettsfri sone. 
 

Innenfor områder vist som NFFF tillates det brukt som område for natur, friluftsliv, 
ferdsel og fiske. Innenfor disse områdene tillates ikke plassering av oppdrettsanlegg 
eller tiltak som vil forringe områdene til de angitte formål. 
 

Innenfor områder vist som NF tillates det brukt som område for natur og friluftsliv. 
Innenfor disse områder tillates ikke tiltak som vil forringe områdene til de angitte 
formål. 
 

Innenfor områder vist som A tillates akvakulturanlegg. 
 

Områder avsatt til småbåthavn (SH) kan utbygges til småbåtanlegg. Før utbygging 
skal det foreligge reguleringsplan.  
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7. Byggeforbud langs vassdrag 
 

 
8. Unntak fra rettsvirkning 
 

 
9.  Iverksetting 

     

 

 

             

Det er ikke tillatt å føre opp bebyggelse eller anlegge veg nærmere enn 75 meter fra 
vassdrag målt fra strandlinja i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. 
 I viktige områder for friluftsinteressene, jfr. Temakart naturforvaltning, og i skogløst     
terreng er grensa 100 meter. Langs Norddalselva og Stordalselva er grensa generelt 100 
meter, men avgrenses mot eksisterende veger der de går nærmere. Tiltak i flerbruks-
planen for disse elvene kan likevel tillates. Jfr. PBL § 20-4, annet ledd pkt. f.  
 
Norddalselva er vernet mot vassdragsbygging. 

GJELDENDE REGULERINGSPLANER: I områder med gjeldende reguleringsplaner er 
arealdelen i kommuneplanen ikke rettslig bindende for bygge- og anleggstiltak osv. som 
angitt i PBL § 20-4 annet ledd pkt. h.  

 

Bestemmelsene gjelder fra den dato kommuneplanens arealdel er godkjent i henhold 
til PBL § 20-5 

 


