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1 BAKGRUNN 
Føringer for kommunal planstrategi er å finne i plan- og bygningsloven § 10-1: 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om 
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 
revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Det har ikke vært mulig å prioritere utarbeidelse og vedtak av planstrategi i Åfjord kommune innen ett år 
etter konstituering av nåværende kommunestyre. Først og fremst har kommunereformen, med påfølgende 
drøftinger vedrørende fremtidig kommunestruktur, tatt ressurser. Samtidig har det vært ønskelig å avvente 
arbeidet med planstrategien til man fikk større klarhet i fremtidig kommunestruktur for eventuelt utarbeiding 
av felles planstrategi med annen/andre kommuner. Det utarbeides nå likevel en planstrategi for Åfjord 
kommune alene, for resterende del av inneværende valgperiode. 

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

2.1 GODE OG EFFEKTIVE PLANPROSESSER 
• Fylkeskommunene og kommunene baserer planforslag og beslutninger på et godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkeskommunene og 
kommunene sikrer samtidig tidlig medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, 
parter og interesseorganisasjoner.  

• Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som arena for tidlig avklaring av interesser og konflikter 
i plansaker, slik at viktige hensyn ivaretas og innsigelser begrenses. Kommunene bruker regionalt 
planforum aktivt. Fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskommunen og Sametinget prioriterer 
deltakelse i planforum, og kommer med tydelige signaler om hva som er nasjonale og viktige regionale 
interesser i den enkelte sak.  

• Fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskommunene og Sametinget vektlegger det lokale 
selvstyret. Innsigelse fremmes kun når det er nødvendig for å sikre nasjonale og viktige regionale 
interesser, og når tidlig dialog ikke har ført frem.  

• Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer og 
forenklinger. Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, 
sørger for hensiktsmessig detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og 
byggesaksbehandling.  

• Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god plankvalitet ved å gi 
tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon.  
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• Fylkeskommunene og kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt 
planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling.  

2.2 BÆREKRAFTIG AREAL- OG SAMFUNNSUTVIKLING 
• Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, energiomlegging og 

energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur 
og tjenester. 

• Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- 
og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og 
redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og 
fremtidige klimaendringer. 

• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap 
tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 

• Fylkeskommunene legger til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft som møter det 
regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen skjer i partnerskap med utdannings-, 
arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

• Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig 
næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. Det 
settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne 
næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse 
av bioenergi. 

• Fylkeskommunen og kommunene sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres. Planleggingen 
sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre 
samfunnsinteresser. 

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses 
i et regionalt perspektiv. 

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, 
avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i 
en regional sammenheng. 

• Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i 
henhold til nasjonale forsvarsplaner. 

2.3 ATTRAKTIVE OG KLIMAVENNLIGE BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER 
• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 

hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende 
landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til 
grunn for egne vedtak. 

• Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

• Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og 
gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet 
for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 
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• Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer 
for store samferdselstiltak. Kommunene tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling av 
kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak. 

• Kommunene bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og havner prioriteres 
i planleggingen, og at disse utvikles som effektive logistikknutepunkter. 

• Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at transportveksten skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med 
staten. 

• Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø. 
Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale 
møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv bør 
vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk som 
ressurser i sentrumsutviklingen. 

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning. 

• Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele 
befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder 
for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

• Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av 
omgivelser og bebyggelse. 

3 REGIONALE FØRINGER 
Det er utarbeidet og vedtatt felles regional planstrategi for Trøndelag. Planstrategien er vedtatt av 
fylkestinget i Sør-Trøndelag den 15.06.2016 og i fylkestinget i Nord-Trøndelag den 16.06.2016. 

Planstrategien prioriterer følgende planoppgaver, med oppstartstidspunkt: 

Regionale planer 

Regional planstrategi for perioden 2020-2024   Slutten av 2018 

Fylkesplan for Trøndelag     2016 

Regional samferdselsplan     Planperioden 

Regional plan for folkehelse     Vurderes i planperioden 

Regional plan for arbeidskraft og kompetanse   Igangsatt 

 

Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger 

Internasjonal strategi 2013-2016    Planperioden 

Marin Strategi Trøndelag 2015-2018    2018 

Opplevelsesstrategi for Trøndelag    Planperioden 

Kulturstrategi for Trøndelag     2016 

Klima- og energistrategi     Planperioden 

FoU-strategi for Trøndelag     2016 (neste 2020) 

Innspill til Nasjonal transportplan 

Strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskapning 2016 
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Andre vesentlige regionale planer og strategidokumenter som ikke er gjenstand for revidering i planperioden 

Regional strategi for arealbruk 2014-2014 Vedtatt 2014 

Regional plan for kulturminner Vedtatt 2013 

Regional plan for klima og energi Vedtatt 2016 

ROS Trøndelag Vedtatt 2014 

Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards 
arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering 

Vedtatt 2015 

4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

4.1 FOSEN REGIONRÅD 
Styret i Fosen regionråd har vedtatt 30.09.11 at de skal satse spesielt på følgende strategi- eller temaområder: 

• Utvikling av bærekraftig lokalsamfunn og miljøhensyn skal prege våre satsinger. 
• Infrastruktur/samferdsel – destinasjon – profilering – bolyst – produktutvikling 
• Entreprenørskap – foretaksklima – innovasjonsvilje - samarbeid – kultur og reiseliv 
• Skole/utdanningstilbud – innovasjon - partnerskap – skole og næringsliv 

Det er utarbeidet en felles kystsoneplan gjennom Kysten er klar. Denne ble vedtatt i strategigruppa den 
16.03.2015. Formålet med dette arbeidet har vært å klargjøre mål og strategier for verdiskapning og 
utvikling langs kysten, bygd på bærekraftige premisser. Viktigheten av temaet ble gjentatt på møte i Fosen 
regionråd den 03.03.2017. 

Det er etablert interkommunalt samarbeid på flere områder på Fosen, eksempelvis Fosen helse IKS, Fosen 
barnevern, Fosen brann- og redningstjeneste og Fosen renovasjon. 

4.2 KOMMUNEREFORMEN 
Kommunereformen ble startet opp i 2014 med målsetting om en framtidig kommunestruktur bestående av 
mer robuste kommuner, bedre skodd for å løse oppgavene som ligger innenfor kommunenes 
ansvarsområder. 

Åfjord kommune har vært involvert i ulike prosesser for mulig frivillig sammenslåing med andre kommuner. 
I januar 2016 vedtok kommunestyrene både i Åfjord og Roan intensjonsavtale om å arbeide med mulig 
sammenslåing mellom de to kommunene. Kommunestyret gjorde 27.10.2016 endelig vedtak om 
sammenslåing av kommunene Åfjord og Roan. I samme vedtak åpnet kommunestyret for å gå i dialog med 
Bjugn kommune for mulig sammenslåing av kommunene Åfjord, Roan og Bjugn. På bakgrunn av vedtak 
om sammenslåing med Roan kommune og fremforhandlet intensjonsavtale for sammenslåing med Bjugn 
kommune fattet Åfjord kommunestyret den 31.01.2016 vedtak hvor det går fram at det er ønskelig med 
sammenslåing mellom alle de tre nevnte kommunene. 

Den 09.02.2017 ble det sendt søknad, fra både Åfjord kommune og Bjugn kommune, til kommunal- og 
moderniseringsministeren om sammenslåing av kommunene Åfjord og Bjugn. I søknaden åpnes det for å 
inkludere Roan kommune i den nye kommunen. 

Den 08.06.2017 vedtok Stortinget med 96 mot 73 stemmer at Roan kommune og Åfjord kommune slås 
sammen senest fra 1. januar 2020. 
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5 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER I ÅFJORD KOMMUNE 

5.1 BEFOLKNING 
Tabell 1 viser at det har vært en betydelig befolkningsnedgang siden midten avåttitallet. De siste ti årene har 
nedgangen stagnert. 

Av tabell 2, som viser tre ulike prognoser for befolkningsutviklingen fram mot 2040, kan vi se at vi kan 
vente oss en befolkningsvekst. Veksten er liten for alternativet som bygger på lav nasjonal befolkningsvekst, 
mens den er betydelig for alternativet med høy nasjonal befolkningsvekst. Hovedalternativet, som er en 
mellomting og den mest sannsynlige, viser at befolkningen i Åfjord kommune vil være i underkant av 3600 i 
2040. 

Figur 1 viser en grafisk framstilling av befolkningsutviklingen fram til i dag og de tre ulike prognosene fram 
mot år 2040. 

Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune i perioden 1986 – 2017 (per 1. januar). Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Å r 19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
M e nn 1872 1844 1843 1834 1824 1804 1813 1825 1821 1823 1817 1816 1791 1757 1750 1740
Kv inne r 1815 1783 1775 1786 1768 1752 1753 1738 1724 1709 1699 1698 1669 1655 1653 1658
To ta lt 3 6 8 7 3 6 2 7 3 6 18 3 6 2 0 3 5 9 2 3 5 5 6 3 5 6 6 3 5 6 3 3 5 4 5 3 5 3 2 3 5 16 3 5 14 3 4 6 0 3 4 12 3 4 0 3 3 3 9 8

Å r 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17
M e nn 1724 1727 1720 1741 1731 1695 1677 1680 1667 1676 1690 1662 1652 1674 1683 1677
Kv inne r 1638 1609 1602 1596 1584 1563 1555 1557 1553 1553 1567 1575 1590 1574 1589 1586
To ta lt 3 3 6 2 3 3 3 6 3 3 2 2 3 3 3 7 3 3 15 3 2 5 8 3 2 3 2 3 2 3 7 3 2 2 0 3 2 2 9 3 2 5 7 3 2 3 7 3 2 4 2 3 2 4 8 3 2 7 2 3 2 6 3  

Tabell 2: Prognose for befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fram mot 2040. Tabellen viser tre alternative prognoser, et 
hovedalternativ og to basert på henholdsvis høy og lav nasjonal befolkningsvekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Å r 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9
P ro g no s e  -  h o v e da lte rna t iv 3291 3296 3307 3312 3320 3328 3336 3338 3352 3378 3390 3402
P ro g no s e  -  la v  na s jo na l v e ks t 3267 3266 3268 3259 3254 3255 3260 3244 3254 3253 3265 3266
P ro g no s e  -  h ø y na s jo na l v e ks t 3311 3330 3347 3364 3378 3396 3423 3447 3463 3502 3526 3556

Å r 2 0 3 0 2 0 3 1 2 0 3 2 2 0 3 3 2 0 3 4 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 3 7 2 0 3 8 2 0 3 9 2 0 4 0
P ro g no s e  -  h o v e da lte rna t iv 3422 3446 3461 3471 3479 3505 3512 3527 3544 3561 3572
P ro g no s e  -  la v  na s jo na l v e ks t 3277 3278 3286 3291 3292 3298 3290 3295 3293 3297 3290
P ro g no s e  -  h ø y na s jo na l v e ks t 3592 3618 3657 3691 3716 3749 3790 3816 3850 3878 3916

 

1986: 3687 

2017: 3263 

Høy 2040: 3916 

Lav 2040: 3290 

Middels 2040: 3572 

Figur 1: Befolkningsutviklingen i Åfjord kommune fra 1986 til 2017. For årene etter 2017 viser figuren tre alternative 
prognoser for befolkningsutvikling basert på alternativer for nasjonal vekst. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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I tiårsperioden fra 2007 til 2016 har befolkningen i Åfjord ligget på samme nivå, til tross for at det i perioden 
har vært et fødselsunderskudd på 146. Dette er veid opp av en netto innflytting på 144 personer. Av det siste 
tallet utgjør netto innvandring 105 personer. 

Figur 2 viser prosentvis 
aldersfordeling av de ulike 
aldersgruppene, også fordelt på 
kjønn, for Åfjord kommune. Figur 
3 viser tilsvarende data 
gjennomsnittlig for Sør-
Trøndelag. Figur 4 viser en 
sammenligning av prosentvis 
fordeling av aldersgruppene 
mellom Åfjord og gjennomsnittet 
for Sør-Trøndelag. 

 
 

Figur 2: Grafisk framstilling som viser 
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i 
Åfjord kommune per 1. januar 2017. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Grafisk framstilling som viser 
prosentvis alders- og kjønnsfordeling i 
Sør-Trøndelag per 1. januar 2017. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Søylene viser andelen av 
befolkningen i de ulike aldersgruppene i 
Åfjord kommune sammenlignet med 
tilsvarende fordeling i hele Sør-
Trøndelag. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

Ser vi på aldersfordelingen i Åfjord sammenlignet med gjennomsnittet for Sør-Trøndelag er det to 
hovedtrekk som gjør seg gjeldende. Andelen av befolkningen i alderen 20 – 45 år er betydelig lavere i 



9 

 

Åfjord enn gjennomsnittet i Sør-Trøndelag. Tilsvarende er andelen av befolkningen eldre enn 45 år 
tilsvarende høyere. Det er også en mindre andel barn under ti år i Åfjord sammenlignet med gjennomsnittet 
for fylket. Dette har nok en direkte sammenheng med at foreldregenerasjonen er underrepresentert. 

Helse- og omsorgsdepartementet opererer med en koeffisient for aldersbæreevne. Koeffisienten viser 
forholdet mellom den yrkesaktive delen av befolkningen og den eldre delen av befolkningen. Som 
yrkesaktiv del av befolkningen regnes her personer fra og med 16 år til og med 66 år, mens den eldre del av 
befolkningen er personer på 67 år og eldre. Aldersbæreevnen er av interesse for framtidas økonomiske 
bæreevne, for velferdstilbud og for helse- og omsorgstjenester. På landsbasis oppgir departementet 
koeffisienten til 4,7 (altså 4,7 yrkesaktive per eldre) i år 2000 og at denne vil reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 
2050. Framskrivningen til 2030 og 2050 er basert på middelalternativet i befolkningsframskrivningen. 

For Åfjord kommune har denne koeffisienten variert mellom 3,4 og 2,9 de siste ti årene. Legges 
middelalternativet for befolkningsframskrivning til grunn, viser prognosen at koeffisienten vil synke til 
henholdsvis 2,5 og 2,0 i 2030 og 2040. Se figur 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Endring i koeffisient for 
aldersbæreevne fra 2008, fram til i dag og 
med prognose fram til 2040. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

Synkende aldersbæreevne kan gi oss utfordringer i framtida, spesielt innen helse og velferd. Folkehelse og 
helsefremmende tiltak vil være en vesentlig faktor for å gjøre eldre i stand til å klare seg selv lenger. Det må 
satses på velferdsteknologi og innovative tjenester. Dette setter krav til kompetanse i helse- og 
velferdssektoren. Både i oppvekst- og helsesektoren kan utfordringen bli å rekruttere kompetente 
medarbeidere. 

 Utfordringene knyttet til synkende aldersbæreevne må gjøres til tema i Kommuneplanens samfunnsdel, i 
Sektorplan for helse- og velferdstjenester, Strategiplan folkehelse, Kompetanse- og utviklingsplan for helse 
og Kompetanse- og rekrutteringsplan for oppvekst. Behovet for en overordnet kompetanse- og 
rekrutteringsplan kan også melde seg i nær framtid. 

Det er nokså jevn kjønnsfordeling i Åfjord med 51,4 % menn og 48,6 % kvinner. Dette er tall per 
01.01.2017. (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 

5.2 BOLIGER OG FRITIDSBOLIGER 
Ikke uventet er det flest eneboliger i Åfjord, en del tomannsboliger og en mindre andel andre boligbygg. 
Fordelingen går fram av figur 6. 

Når det gjelder fritidsbebyggelse er det et betydelig antall i Åfjord. Et tema ved revidering av 
kommuneplanen vil være lokalisering av områder for fritidsbebyggelse. Det må vurderes om områder avsatt 
til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan, som ikke er regulert og utbygd, skal videreføres eller tas ut 
av planen og eventuelt erstattes av andre aktuelle områder for fritidsbebyggelse. 
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Figur 6: Andelen av ulike typer boligbygg 
i Åfjord kommune. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 

 

5.3 UTDANNING 
Det har vært en positiv utvikling i utdanningsnivået blant befolkningen i Åfjord, figur 7, men andelen med 
utdanningsnivå ut over grunnskole har likevel ikke fulgt den samme trenden som for landet totalt sett. I 2015 
har 37 % av innbyggerne utdanning ut over grunnskolenivå. Andelen med høyere utdanning er nokså lav 
med 17,6 % i 2015. Figur 8 forsterker dette inntrykket og viser at det i Åfjord er lavere utdanningsnivå enn 
gjennomsnittet for Fosen (her kommunene Osen, Roan, Åfjord, Rissa. Bjugn og Ørland). Trondheim har en 
befolkning med høyt utdanningsnivå grunnet forsknings-, teknologi- og studiemiljøene i byen. På grunn av 
Trondheim kommunens 
dominerende størrelse 
(innbyggertall) i fylket trekker 
dette opp utdanningsnivået for 
Sør-Trøndelag fylke totalt sett. 
Men selv om Trondheim 
kommune holdes utenfor har 
Åfjord kommune et markant 
lavere utdanningsnivå enn 
gjennomsnittlig for fylket. 

 

 

Figur 7: Andelen av befolkningen i Åfjord 
kommune innenfor de ulike 
utdanningsnivåer. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå. 
 

Når det gjelder frafallet fra videregående skole ligger dette noe lavere for elever bosatt i Åfjord kommune 
enn snittet for elever i Sør-Trøndelag og i landet som helhet. De siste seks årene har frafallet vært på 15 – 19 
% i Åfjord, 22 – 23 % i Sør-Trøndelag og 23 – 26 i hele landet. Tall for fylket viser samme trend som i 
resten av landet ved at frafallet er størst på yrkesfaglige studieretninger. For Sør-Trøndelag er frafallet fra 
allmennfag litt over 10 %, mens det for yrkesfag ligger på rundt 40 %. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og sysselsetting. Sjansen 
for arbeidsledighet minsker med økende utdanningsnivå. Tilsvarende forhold finner man igjen for antall 
uføretrygdede. 
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Figur 8: Sammenligning av 
utdanningsnivå mellom Åfjord kommune 
og andre geografiske områder. Fosen er 
her Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn og 
Ørland. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

5.4 ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
Sysselsettingen, eller antall arbeidsplasser, har vært nokså stabil i perioden fra 2008 til 2016 med en nedgang 
på 0,2 %. For fylket har det i samme periode vært en økning på 5,4 %. 

Åfjord kommune har (2013) en 
arbeidsplassdekning på 95 %. Det 
vil si at antall arbeidsplasser er 95 
% av antall sysselsatte som er 
bosatt i kommunen. Som i de 
fleste kommuner er det i Åfjord 
også helse- og sosialtjenester som 
sysselsetter flest. Deretter følger 
bygge- og anleggsvirksomhet og 
primærnæringene. Dette fremgår 
av figur 9. 

 

 
 
Figur 9: Sysselsetting etter næring. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

Registrert arbeidsledighet i Åfjord ligger på 2,0 % per november 2016. Dette gjelder personer i 
aldersgruppen 15 – 74 år. (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Tilsvarende tall for fylket og for hele landet er 
henholdsvis 2,3 % og 2,8 %. 

Sysselsettingsgraden i Åfjord er på 67,9 %. Tilsvarende tall for fylket og for hele landet er henholdsvis 66,9 
% og 65,6 %. 

Tabell 3 viser antall nyetablerte foretak i Åfjord i perioden 2001 – 2015. Tabellen omfatter nyetableringer 
unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer. 
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Tabell 3: Antall nyetablerte foretak i Åfjord unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingen ansatte 15 11 17 14 21 25 21 22 18 12 23 18 22 20 31 

1-4 ansatte 2 0 2 1 3 3 3 3 2 1 1 1 4 5 3 

5-9 ansatte 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 

10-19 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-49 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-99 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 - 249 ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250 ansatte og over 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sum 17 11 19 15 25 28 24 25 21 13 24 21 28 26 34 

Tabell 4 viser antall bedrifter i Åfjord med unntak av offentlig forvaltning og primærnæringer. 

Tabell 4: Antall foretak i Åfjord, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringer, etter antall ansatte. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingen ansatte     151 150 154 160 

1-4 ansatte     54 59 67 64 

5-9 ansatte     16 16 15 22 

10-19 ansatte     13 14 12 11 

20-49 ansatte     3 3 4 5 

50-99 ansatte     3 2 2 2 

100 - 249 ansatte     0 1 1 1 

250 ansatte og over     0 0 0 0 

  202 229 231 226 240 245 255 265 

5.5 NATUR, KLIMA OG ENERGI 
I regional planstrategi for Trøndelag vises det til en langsiktig målsetting om å gjøre Trøndelag til et 
lavutslippssamfunn. Trøndelagsplanen (felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009-2012) fastslår en 
mer kortsiktig målsetting mer konkret. Målet er her å redusere utslippet av klimagasser i Trøndelag med 30 
% innen 2020, fra nivået i 1991. 

Statistisk sentralbyrå har sluttet å publisere klimaregnskap på kommunenivå på grunn av at kvaliteten på 
dataene ikke vurderes som gode 
nok. Fylkeskommunen viser i sin 
analyse av utslippstallene, vist 
grafisk i figur 10, at 2009 ikke var 
et normalår. Finanskrisen var på 
sitt verste med lavere etterspørsel 
og redusert produksjon. Dette ga 
reduserte utslippstall for 2009 og 
økningen i klimagassutslipp i årene 
etter 2009 kan forklares med en 
normalisering i etterkant av 
finanskrisen. 

 
 
Figur 10: Utslipp til luft i 1000 tonn CO2-
ekvivalenter for Sør-Trøndelag. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
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5.5.1 Naturvernområder i Åfjord 
Følgende verneområder ligger i Åfjord kommune: 

• Bingsholmsråsa fuglefredningsområde, fjærelandskap (5204 daa/180 daa landareal) 
• Grønlia naturreservat, bakkemyr (169 daa) 
• Sekken naturreservat, blandingsskog (995 daa) 
• Hosensand landskapsvernområde med plantelivsfredning (42 daa) 
• Momyr naturreservat, myrlandskap (674 daa) 
• Madsøya naturreservat, kalkvegetasjon (164 daa) 
• Høydalsmoan naturrerservat, kystskog (1719 daa) 
• Kariholet naturreservat, skogvern (805 daa) 
• Teksjøen naturreservat, skogvern (24010 daa) 
• Skjerva naturreservat, skogvern (614 daa) 

Verneområder i Åfjord har et totalt areal på 33,78 km2. Dette utgjør 3,54 % av Åfjords totale areal på 954,66 
km2. 

5.5.2 Strandsonen 
Situasjonen i dag er slik at det er lite forutsigbarhet i forvaltningen av strandsonen. Utenom regulerte 
områder vil tiltak være gjenstand for dispensasjonsvurdering. Mangel av en helhetlig plan, ikke minst for 
småbåthavner, gjør dispensasjonsvurderinger i strandsonen krevende. 

5.5.3 Energiproduksjon 
Det er store årlige variasjoner både når det gjelder produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Trøndelag, 
tabell 5. I perioden fra 2006 til 2015 har energibalansen for Sør-Trøndelag variert fra et kraftunderskudd på 
2061 Gwh til 14 Gwh. For Trøndelag som helhet har det i samme periode vært en variasjonen mellom et 
kraftunderskudd på 2669 Gwh til et kraftoverskudd på 87 Gwh. 

Tabell 5: Tabell som viser nettoproduksjon av elektrisk kraft, forbruk og energibalanse henholdsvis i Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og Trøndelag som helhet. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Variasjonene kan forklares med endringer i temperatur og nedbørmengde. Befolkningsendring og 
energieffektivisering er andre fakturer som påvirker energibalansen. 

I Sør-Trøndelag viser tall for 2015 at 88,3 % av bruttokraftproduksjonen kommer fra vannkraft. I 2006 var 
tilsvarende prosentandel på 94,6 %. Statistikken viser en tilsvarende økning i energiproduksjon fra vindkraft 
i perioden fra 2006 til 2015 og vindkraft utgjør i 2015 8,5 % av bruttokraftproduksjonen i fylket. 

Innenfor grensene til Åfjord kommune er det gitt konsesjon for tre vindkraftanlegg; Storheia (delvis i Bjugn 
kommune), Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet. Anleggsarbeidet er igangsatt. 

5.6 SAMFERDSEL 
Det har gjennomgående vært en økning i antall passasjerer som reiser kollektivt med buss i Sør-Trøndelag i 
perioden 2005 – 2015 med en vekst på om lag 20 %. Dog har det vært en nedgang fra 2013 til 2015 på 8,5 
%. 
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I perioden 2008 – 2016 har det 
vært en nedgang i antall registrerte 
bensindrevne personbiler i 
bilparken i Åfjord. For dieselbiler 
har det vært en stor økning i antall 
registrerte. Andelen personbiler 
med annen type drivstoff (gass, el 
etc.) er liten og utgjør i 2016 2,7 
% av bilparken. Se figur 11. 

 
 
 

Figur 11: Figuren viser utviklingen av 
antall registrerte personbiler i Åfjord 
kommune etter drivstofftype. Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

Biltettheten, målt i antall biler per 1000 innbyggere, har i perioden 2003 – 2016 økt fra 456 til 537. 

Omfanget av trafikkulykker i Sør-Trøndelag kan ses i figur 12. Trafikksikkerhet er en del av 
folkehelsebegrepet og må ha fokus i kommende planleggingsarbeid, ikke minst i strategiplan for folkehelse. 
I all arealplanlegging er det viktig å sikre trafikksikre løsninger for myke trafikanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Antall drepte (høyre skala) og 
antall skadde (venstre skala) i trafikken 
for Sør-Trøndelag i perioden 1999 til 
2015. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

5.7 KULTUR, LEVEKÅR OG HELSE 

5.7.1 Levekår 
Et mål på levestandard er å se på andelen personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per 
forbruksenhet lavere enn 60 % av medianinntekten. Bruk av 60 % av medianinntekten etter EU-skale 
definerer omfanget av relativ fattigdom. 

I figur 13 er utviklingen av andelen under 60 % av medianinntekten for henholdsvis Åfjord, Sør-Trøndelag 
og hele landet gjengitt for perioden 2005 - 2015. Andelen har for Åfjords vedkommende gått ned i perioden, 
med en markant nedgang fram til 2009. Etter 2010 har andelen for Åfjord grovt sett fulgt nivået og 
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utviklingen for Sør-Trøndelag som 
helhet, med en liten stigning i 
prosentandelen. Tallene for Åfjord 
og Sør-Trøndelag ligger noe under 
tallene for hele landet (fra 2010). 

 
 
 
 
 
 

Figur 13: Andel av personer i 
privathusholdninger med årlig inntekt 
etter skatt, per forbruksenhet, under 60% 
av medianinntekten (EU-skala). Kilde: 
Statistisk sentralbyrå. 
 

I 2015 ligger gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner om lag kr. 140 000,- lavere enn gjennomsnittlig 
bruttoinntekt for menn. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for Åfjord varierer i perioden fra 2008 til 
2015, men ligger i samme størrelsesorden som tallene for fylket som helhet. Inntektsforskjellen for hele 
landet ligger høyere enn for Åfjord og Sør-Trøndelag. Figur 14 viser dette. Det er grunn til å presisere at 
dette viser lønnsforskjellene og at lønnsnivået både for menn og kvinner er høyere i Sør-Trøndelag som 
helhet enn det er i Åfjord. Inntektsnivået for hele landet ligger høyere enn for Sør-Trøndelag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Inntektsforskjell mellom kvinner 
og menns gjennomsnittlige bruttoinntekt 
henholdsvis for Åfjord, Sør-Trøndelag og 
hele landet for perioden 2008 – 2015. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

Figur 15 viser andelen sysselsatte som jobber deltid. Ikke uventet er denne andelen langt høyere for kvinner 
enn for menn. Det er grunn til å legge merke til at andelen har økt betydelig for begge kjønn de siste par 
årene. Andelen som jobber deltid i Åfjord ligger betydelig over andelen som jobber deltid i Sør-Trøndelag 
og i hele landet, og aller størst for kvinner. For menn har forskjellen gjort seg gjeldende etter 2012. Denne 
statistikken sier ikke noe om hvorvidt deltidsjobb er ønsket eller ikke. 

I 2013 var det 9,4 % av befolkningen mellom 18 og 67 år i Sør-Trøndelag som mottok uførepensjon. Snittet 
i landet ligger på 9,3 %. 

Sosiale ulikheter kan gi ulike helseutfordringer i grupper av befolkningen. Dette er utfordringer som naturlig 
vil bli belyst og vurdert i Strategiplan for helse og velferdstjenester og Strategiplan folkehelse. Her er det en 
direkte sammenheng til kommunens sosiale tjenester gjennom NAV. 
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Figur 15: Figuren viser andelen av 
sysselsatte som jobber deltid, henholdsvis 
for menn og kvinner, for Åfjord, Sør-
Trøndelag og hele landet i perioden 2008 
– 2015. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

5.7.2 Kultur 
I Brønnøysundregisteret er det registrert 51 frivillig organisasjoner lokalisert i Åfjord. Dette gir ingen 
komplett oversikt da det finnes frivillige organisasjoner som ikke er registrert i frivillighetsregisteret. Tallet 
gir likevel en indikasjon på at det er en betydelig aktivitet gjennom frivillige organisasjoner i kommunen. 

Aktiviteten for bibliotekene er i hovedsak knyttet til utlånstall og besøkstall. Det er imidlertid økende fokus 
knyttet til bruk av bibliotekene som møteplass og publikums bruk av bibliotekenes digitale og nettbaserte 
ressurser. Tall fra 2013 viser 22 350 besøk ved biblioteket og 26 921 utlån. Antall lånte bøker per aktive 
låntaker var i 2013 på 56. Dette tilsvarer 8,3 lånte bøker per innbygger. Tall for utlån for Åfjord 
folkebibliotek er blant de høyeste i fylket og ligger godt over gjennomsnittstallene for Sør-Trøndelag. 

Figur 16 viser netto driftsutgifter 
for kultursektoren per innbygger i 
perioden fra 2007 til 2016. Tallene 
ligger i samme størrelsesorden 
som tall for fylket og hele landet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Grafene viser netto driftsutgifter 
for kultursektoren per innbygger, 
henholdsvis for Åfjord, Sør-Trøndelag og 
hele landet, for perioden 2007 – 2016. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 

5.7.3 Folkehelse 
Tabell 6 viser en oppstilling av hvor stor andel av elevene på 7. og 10. klassetrinn som trives på skolen. 
Tallene er presentert for femårsperioder for å jevne ut stor årlige svingninger. Åfjord har hatt og har en 
lavere andel elever som trives på skolen enn tallene for Sør-Trøndelag som helhet og hele landet viser. Det 
er likevel verdt å merke seg den positive utviklingen som tallene for Åfjord viser. 
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Tabell 6: Tabellen viser andelen av elever på 7. og 10. klassetrinn som oppgir at de trives på skolen, henholdsvis for Åfjord, Sør-
Trøndelag og hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Det er ikke uventet å finne en sammenheng mellom trivsel på skolen og omfanget av mobbing. Tabell 7 
viser andelen av elevene i henholdsvis 7. og 10. trinn som er oppgir at de er utsatt for mobbing i løpet av de 
siste 12 månedene. 

Tabell 7: Tabellen viser andelen av elever på 7. og 10. klassetrinn som oppgir at de er utsatt for mobbing i løpet av de siste 12 
månedene. Tall for 2008/09-2013/14 og 2009/10-2014/15 mangler. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Andelen som er utsatt for mobbing er høy i Åfjord sammenlignet med Sør-Trøndelag og landet som helhet. 
Likevel finner vi en nedgang og den samme positive trendens om for trivsel i skolen. 

I følge Folkehelseinstituttet er røyking en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Både på 
landsbasis og i vårt fylke har det vært en betydelig nedgang i andelen dagligrøykere. Det er en lavere 
andelen dagligrøykere i Sør-Trøndelag enn tallene for hele landet viser. Fra 1995/99 til 2012/16 har det vært 
en nedgang i andelen dagligrøykere i Sør-Trøndelag fra 32 % til 11 %, se figur 17. 

Datagrunnlaget for røykevaner er dårlig. De beste dataene som sier noe om røykevaner finnes for kvinner i 
forbindelse med 
svangerskapskontroll. Figur 18 
viser en grafisk framstilling av 
dette for perioden 1999 – 2015 
(femårssnitt). Dette viser den 
samme trenden som den mer 
usikre statistikken for hele 
befolkningen, som ligger til grunn 
i  figur 17. 

 

Figur 17: Grafene viser nedgangen i 
andelen av befolkningen som er 
dagligrøykere, henholdsvis for vårt fylke 
og hele landet. Andelen røykere er 
rapportert som gjennomsnitt i 
femårsperioder for å utjevning av årlige 
svingninger. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Figur 18: Utviklingen av andelen kvinner 
som røyker ved første gangs 
svangerskapskontroll. Andelen røykere er 
rapportert som gjennomsnitt i 
femårsperioder for å utjevning av årlige 
svingninger. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
 

Tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning i antall tilfeller av psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og 
P70-99) per 1000 innbyggere (0-74 år). Tall for Åfjord ligger godt under tilsvarende tall for fylket og for 
hele landet, se figur 19. Folkehelseinstituttet presiserer at et lavt tall for en kommune ikke nødvendigvis 
betyr at det er en lavere andel som 
har psykiske problemer i 
kommunen enn snittet for fylket 
eller landet. Dette kan være et 
resultat av en lavere andel av 
psykisk syke som blir oppdaget og 
behandlet. På samme måte kan et 
høyt tall være et resultat av at man 
er flink til å fange opp personer 
med psykiske lidelser. 

 
 
Figur 19: Antall brukere av 
primærhelsetjenesten med psykiske 
symptomer og lidelser per 1000 
innbyggere. Data viser gjennomsnitt for 
treårsperioder. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 
 

Både på landsbasis og for Sør-Trøndelag er det om lag dobbelt så mange selvmord blant menn som blant 
kvinner. Det er noe lavere tall for Sør-Trøndelag enn for landet som helhet, se figur 20. 
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Figur 20: Antall selvmord per 100 000 
innbyggere i aldersgruppen 0-74 år for 
Sør-Trøndelag og for hele landet, 
henholdsvis for menn, kvinner og totalt. 
Statistikken omfatter selvmord og død som 
følge av villet egenskade, inkludert 
senvirkning av selvmordsforsøk. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 
 
 
Figur 21 viser forventet levealder 
for menn og kvinner, henholdsvis 
for Åfjord kommune, fylket og 
hele landet. Økningen i forventet 
levealder både for kvinner og 
menn følger samme trend som for 
fylket og for hele landet, selv om 
det er litt mer svingninger for 
Åfjord sin del, spesielt for kvinner.  

 

Figur 21: Forventet levealder for menn og 
kvinner, henholdsvis i Åfjord, Sør-
Trøndelag og hele landet. Data viser 
gjennomsnitt for femtenårsperioder for å 
eliminere påvirkningen av tilfeldige 
svingninger, spesielt på kommunenivå. 
Kilde: Folkehelseinstituttet. 
 
For Åfjord er forskjellen i forventet levealder på 4,2 år, for personer født i perioden 2001-2015. 

Folkehelseinstituttet utgir årlig folkehelsebarometer hvor ulike faktorer måles. Temaområdene er valgt med 
tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. I figur 22 og 23 er gjengitt 
folkehelsebarometer for Åfjord kommune henholdsvis for årene 2017 og 2016. 2016 er tatt med fordi 
folkehelsebarometeret for 2017 er mangelfullt ved at data fra Ungdata mangler. 

Folkehelse er sektorovergripende og må tas inn som tema i en lang rekke planer. For å sikre god 
medvirkning fra befolkningen er det aktuelt å bruke Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. Denne 
ivaretar medvirkning fra befolkningen og grupperinger i samfunnet og viser en sirkelprosess hvor handlinger 
er basert på kunnskap og hvor handlinger igjen gir ny kunnskap. Dette er illustrert i figur 24. 

Når det gjelder plan knyttet til utfordringer med rus og psykisk helse vil dette inngå i annet planverk. 
Behandling og håndtering knyttet til disse utfordringene vil inngå i Plan for rehabilitering og habilitering. 
Den forebyggende delen av dette vil inngå i Strategiplan for folkehelse og vil ha en naturlig kobling mot 
Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn med funksjonsnedsettelse.  
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Figur 22: Folkehelsebarometer for Åfjord 2017. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
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Figur 23: Folkehelsebarometer for Åfjord 2016. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
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5.7.4 Samfunnsikkerhet 
I henhold til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har kommunen 
plikt til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og en helhetlig beredskapsplan. Arbeidet med 
ROS-analyse og beredskapsplan er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Videre må helhetlig ROS-
analyse og beredskapsplan legges til grunn ved annen planlegging i kommunen, eksempelvis i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan må også legges 
til grunn for mer spesifikke ROS-analyser og beredskapsplaner innen ulike fagområder. 

6 PLANSTATUS 

6.1 EKSISTERENDE PLANER 
Oversikt over eksisterende planer i Åfjord kommune. Planene er sortert i to hovedbolker avhengig av om de 
omfattes av prosesskrav i henhold til plan- og bygningsloven eller ikke. 

  

Figur 24 Illustrasjon som viser 
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid. 
Den viser sammenheng mellom kunnskap 
og handling og medvirkning underveis. 
Kilde: Senter for helsefremmende 
forskning og NTNU. 
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Plan Vedtatt Merknad 
Planer med prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Arealplaner   
Kommuneplan – samfunnsdel 2009-
2020 

2009 Behov for revisjon 

Kommuneplan – arealdel 2009-2020 2010 Behov for revisjon 
Kommunedelplan Stokksund 2009-2020 2010 Behov for revisjon 
Kommunedelplan Lauvøya 2009-2020 2010 Behov for revisjon 
Kommunedelplan Linesøy 2009-2020 2010 Behov for revisjon 
Kommunedelplan Dragseid 2009-2020 2010 Behov for revisjon 
Kommunedelplan Åfjord sentrum 2014 Ikke behov for revisjon 
Interkommunal kystsoneplan (Kysten er 
klar) 

 Utarbeidet 2013 - ikke vedtatt. Integreres 
i kommuneplan 

   
Samfunnssikkerhet og beredskap   
Helhetlig ROS-analyse 2010 Moden for revisjon 
Overordnet brannvernplan 2015 Revideres 2017 
Overordnet beredskapsplan inkludert 
plan for kommunal kriseledelse 

1999 Mindre revideringer, sist i 2015. Moden 
for revisjon 

   
Andre planer   
Energi- og klimaplan 2010 Handlingsdel er moden for revisjon 
   
Planer uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Helse- og velferdstjenester   
Helse- og omsorgsplan Fosen 2011-2030 2011 Ikke behov for revisjon 
Strategiplan for sektor helse og velferd 2015 Ikke behov for revisjon 
Strategiplan folkehelse 2014-2017 2016 Bør revideres 
Boligsosial handlingsplan 2017  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008  
Psykiatriplan 2009  
Plan og retningslinjer for psykososialt 
kriseteam 

  

Smittevernplan 2009 Behov for revisjon 
Katasrofeplan for helsetjenesten 2004 Behov for revisjon 
Kompetanse og opplæringsplan 2017 Årlig revisjon 
Plan for sosial og helsemessig beredskap 2010 Ikke behov for revisjon 
   
Oppvekst (skole og barnehage)   
Beredskapsplan for Åset skole Udatert  
Beredskapsplan for Maribo barnehage 2008  
   
Tekniske tjenester   
Vannforsyning – nettanalyse med 
tiltaksplan 

2013 Ikke behov for revisjon 

Trafikksikkerhetsplan 2016-2019 2016 Ikke behov for revisjon 
Hovedplan – kommunale veier 2002 Rulleres når det er ressurser/kapasitet til 

det 
ROS-analyse - vannforsyning 2003 Behov for revisjon. Ikke kapasitet i 

planperioden. 
Beredskapsplan – tekniske tjenester 2001 Behov for revisjon. Ikke kapasitet i 

planperioden. 
ROS-analyse for Fosen brann- og 
redningstjeneste IKS (Fosen brann- og 
redningstjeneste) 

2017 Ikke behov for revisjon 

   
Andre planer   
Landbruksplan 2010-2016 2010 Moden for revisjon. Integreres i 

kommuneplanen 
Kulturminneplan 2009 Moden for revisjon 
Plan for idretts- og friluftsanlegg 2011-
2014 

2010 Moden for revisjon. Handlingsdel 
rulleres årlig. 

 
Per 15.11.2017 har kommunen 200 vedtatte, gjeldende reguleringsplaner. 
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6.2 ERFARINGER MED GJELDENDE PLANVERK 

6.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Gjeldende plan er åtte år gammel og det er grunn til å se på denne på nytt. Siden gjeldende plan ble vedtatt 
er det spesielt grunn til å nevne at det er tatt beslutninger vedrørende vindkraftutbygging i kommunen og 
tilhørende vegplanlegging, først og fremst til Stokksund. 

Det er behov for overordnede planer for sektorene helse og oppvekst. Dette er tema som kan inngå i 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel og som kan utdypes mer enn i gjeldende plan. 

6.2.2 Kommuneplanens arealdel 
Erfaringen med gjeldende arealdel og gjeldende kommunedelplaner for henholdsvis Stokksund, Lauvøya, 
Linesøy og Dragseid, er at det kreves dispensasjonsbehandling for en del åpenbare saker i LNFR-områder. 
Dette dreier seg om tilbygg og mindre frittstående bygg, eksempelvis garasjer på allerede bebygde 
eiendommer. Det er grunn til å se på planverket for å legge til rette for behandling av denne typen tiltak uten 
at det er behov for dispensasjonsbehandling. 

I gjeldende kommuneplan er det bestemmelse knyttet til bebyggelsesområder avsatt i kommuneplanen som 
sier at dersom de ikke er regulert før neste rullering av kommuneplanens arealdel så kan de bli tatt ut av 
planen, eventuelt til fordel for andre aktuelle områder. Det må gjøres en vurdering i forhold til dette. 

Det har vært en økning i antall søknader om bruksendring fra fritidsboliger, sjøhus og brygger til 
boligformål. Det er behov for å utarbeide tydeligere retningslinjer for behandling av slike saker gjennom 
kommuneplanarbeidet. 

Det er behov for avklaringer og mer forutsigbarhet i forvaltningen av strandsonen. Dette er vurderinger som 
må gjøres til tema ved rullering av arealdelen og det arbeidet som er gjort vedrørende småbåthavner bør 
integreres i kommuneplanarbeidet. 

Det er mange og ulike interesser knyttet til utnyttelsen av vår sjøarealer. Det er åpenbart at det på dette 
området også er interessemotsetninger. Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdelen må vi søke å få 
en god avklaring av arealdisponeringen av sjøarealer som samlet sett ivaretar de ulike interessene på en best 
mulig måte. Til grunn for dette arbeidet ligger også nasjonale og regionale føringer. Et viktig grunnlag er i 
tillegg arbeidet som er gjort med interkommunal kystsoneplan, selv om denne ikke ble vedtatt av 
kommunestyret. Det ligger mye informasjon i det arbeidet som er gjort, også ut over egne kommunegrenser. 
Dette må vi nyttegjøre oss i vårt arbeid med kommuneplanen. 

6.2.3 Klima og energi 
Det er behov for en gjennomgang og rullering av handlingsdelen til energi- og klimaplan. 

I all planlegging etter plan- og bygningsloven skal det tas klimahensyn, herunder gjennom løsninger for 
energiforsyning og areal og transport. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplanene må klimahensyn tas inn. Målsettingene innenfor temaet energi og klima vil 
bli satt i arbeidet med kommuneplanene, men de vil omfatte både forebygging av utslipp av klimagasser, 
tiltak for mer effektiv energibruk, miljøvennlig energiomlegging samt klimatilpasning. Til grunn for arbeidet 
legges de nasjonale forventningene og regionale føringer nevnt under punkt 2.2 og punkt 3 ovenfor. 

6.2.4 Samfunnssikkerhet 
Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, overordnede beredskapsplan og plan for kommunal 
kriseledelse er alle relativt gammel og det er behov for revidering av disse. Hendelser hos oss og i 
nabokommuner de senere årene avdekker behov for å få inn nye risikomomenter i analyse og planer. 

6.2.5 Medvirkning 
I planarbeid er det viktig å få til gode medvirkningsprosesser. Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre 
aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Ved involvering av 
barn og unge vil det være formålstjenlig å ha en tett kontakt opp mot barnehage og skole, barn og unge selv, 
men også ansatte og foreldre. Ungdomsråd og elevråd både på ungdomsskole og videregående skole er her 
aktuelle kontaktpunkter.  
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7 PRIORITERTE PLANOPPGAVER 
Plan Planbehov 
Planer med prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Kommuneplan – samfunnsdel Oppstart 2017 – revisjon 
Kommuneplan – arealdel Oppstart 2017 – revisjon 
Kommunedelplan Stokksund Oppstart 2017 – revisjon 
Kommunedelplan Lauvøya Oppstart 2017 – revisjon 
Kommunedelplan Linesøy Oppstart 2017 – revisjon 
Kommunedelplan Dragseid Oppstart 2017 – revisjon 
Plan for småbåthavner Behovsvurderinger er gjennomført - integreres i 

kommuneplanens arealdel 
Kunst- og kulturplan Fortsette igangsatt planarbeid i planperioden 
Energi- og klimaplan Revisjon av handlingsdel – oppstart i planperioden 
Reguleringsplan – areal ved Melabrua Oppstart i planperioden 
  
Samfunnssikkerhet og beredskap  
Helhetlig ROS-analyse Oppstart 2018 
Overordnet beredskapsplan inkludert plan for kommunal 
kriseledelse 

Oppstart 2018 

  
Planer uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven  
Helse- og velferdstjenester  
Strategiplan folkehelse Rulleres høsten 2017 
Boligplan Revisjon 2017 
Kompetanse og opplæringsplan Årlig revisjon 
Plan for rehabilitering og habilitering Oppstart 2017 
Plan for rus og psykisk helse Oppstart 2017 
Plan for vold i nære relasjoner (Interkommunal) Oppstart 2017 
Sektorplan for helse og velferdstjenester Integreres i kommuneplanens samfunnsdel – oppstart 2017 
  
Oppvekst (skole og barnehage)  
Plan for barn og unges oppvekstvilkår, herunder barn med 
funksjonsnedsettelse 

Oppstart 2017 

Plan for etter- og videreutdanning Oppstart 2017 
Kommunedelplan for oppvekst Integreres i kommuneplanens samfunnsdel – oppstart 2017 
Plan for overgangen barnehage, grunnskole, videregående 
skole 

Det finnes plan for overgang barnehage – grunnskole og for 
overgang grunnskole – videregående skole, men ingen 
helhetlig plan 

Tilstandsrapport for grunnskolen Første gang 2018 
Plan for spesialpedagogisk tilbud i skole og barnehage Oppstart i planperioden 
Plan for utvikling av SFO Oppstart i planperioden 
  
Infrastruktur  
Tiltaksplan for spredte avløp i Nordre Fosen vannområde Oppstart 2017 
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 Oppstart 2017 
  
Andre planer  
Landbruksplan 2010-2016 Integreres i kommuneplanen – oppstart 2017 
Kulturminneplan Oppstart i planperioden 
Plan for idretts- og friluftsanlegg 2011-2014 Oppstart i planperioden 
Forskrift for snøskuterløype Igangsatt arbeid med forskrift videreføres 
Forskrift for vannscooter Igangsatt arbeid med forskrift videreføres 
Strategi for frivillighet (Åfjord frivillighetssentral)  
Reiselivsplan (Åfjord Utvikling AS) Mye arbeid er gjort på regionalt nivå, blant annet Kyst 

Norge, Fosen Regionråd og næringsalliansen på Fosen. 
Strategisk næringsplan (Åfjord Utvikling AS)  

 


