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1. SAMMENDRAG 

Her er et sammendrag av de viktigste innspillene som har kommet inn gjennom 
medvirkningsprosessen. De er her sortert og knyttet opp mot det enkelte av FNs 
bærekraftsmål. Parentesen bak innspillene viser til hvilke delmål de kan knyttes til. Innspill 
fra varsel om planoppstart, hovedsakelig fra sektormyndigheter, er ikke tatt inn i 
sammendraget. Her vises til kapittel 6. 

1. Utrydde fattigdom 

Innspill fra medvirkning 
 Møteplasser, for eksempel bibliotek, og lavterskel fritidsaktiviteter visker ut sosiale 

ulikheter. (1.2) 
 Kunst og kultur gir sosiale møteplasser og bidrar til å viske ut sosiale ulikheter. (1.2) 
 Gode kommunale tjenester som gir trygghet. (1.3, 1.4) 
 Tilgang til boliger av ulike typer. (1.3, 1.4) 

Ungdommens stemme 
 Tilgang til boliger av ulike typer. (1.4) 
 Inkludering og mangfold. (1.2) 
 Skape trygghet. (1.2) 

2. Utrydde sult 

Innspill fra medvirkning 
 Et aktivt og miljø- og klimavennlig landbruk. (2.4) 
 Endring av matvaner til et sunnere og mer miljøvennlig kosthold. (2.2, 2.4) 
 Redusere matsvinn. (2.1, 2.4) 
 God forvaltning av havområdene og fiskeressursene. (2.1, 2.4) 

Ungdommens stemme 
 Redusere matsvinn. (2.1, 2.4) 
 Ta vare på matjord. (2.1, 2.4) 

3. God helse og livskvalitet 

Innspill fra medvirkning 
 Gode kommunale tjenester innen helse og omsorg som gir trygghet, herunder også 

psykisk hele og tannhelse. (3.8) 
 Trygge forhold for gående og syklende. (3.6) 
 Forebyggende og helsefremmende tiltak, for å gi folk mulighet til å ta ansvar for egen 

helse på best mulig måte, gjennom kunnskapsbasert og tverrfaglig arbeid. (3.8) 

Ungdommens stemme 
 Godt og trygt helsetilbud, kanskje eget helsehus. (3.8) 
 Bedre skolehelsetjeneste med lengre åpningstid. (3.8) 
 Nulltoleranse for hærverk, narkotika og rasisme. (3.5) 
 Gang- og sykkelveier. (3.6) 
 Redusere drikkekulturen. (3.5) 
 Gratis tannlege for alle. (3.8) 
 God eldreomsorg som hindrer ensomhet. (3.8) 
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4. God utdanning 

Innspill fra medvirkning 
 God kvalitet på barnehager og SFO. (4.2) 
 God kvalitet på grunnskole med god rådgivning om yrkesvalg. (4.1) 
 Mulighet for videregående utdanning med flere linjer på Åfjord videregående, «blå» linje. 

(4.1) 
 Kulturskolen med mulighet for læring og utvikling. (4.1) 
 Tilrettelagt lokal opplæring for unge som synes det er utfordrende nok å gå på skole. (4.4) 
 Opplæringsmuligheter i fiskerinæringen. (4.3) 

Ungdommens stemme 
 Godt barnehagetilbud med plass til alle. (4.2) 
 God kvalitet på skoler, med god rådgivning om jobbmuligheter, naturbruk, kunst, design 

og arkitektur, idrett, elektro og akvakultur. (4.1) 
 Flere linjer ved Åfjord videregående. (4.1) 
 Rekruttere gode lærere. (4.1) 
 Større skoleenheter. (4.1) 
 Studiemuligheter etter videregående skole. (4.3) 

5. Likestilling mellom kjønnene 

Innspill fra medvirkning 
 Jobb for begge voksne i en familie. (5.4) 
 Barnehagedekning – bidrar til likhet mellom kjønnene. (5.4) 
 Inkludering av jenter i fiskerinæringen. (5.4) 

Ungdommens stemme 
 Lik lønn for likt arbeid. (5.4) 
 Barnehagedekning – bidrar til likhet mellom kjønnene. (5.4) 

6. Rent vann og gode sanitærforhold 

Innspill fra medvirkning 
 Oppgradere kommunale avløpsanlegg. (6.3) 
 Oppgradere vannledninger. (6.4) 
 Bedre avfallshåndtering, også miljøavfall. (6.3) 
 Hindre avrenning og forsøpling fra landbruket. (6.3) 
 En areal- og naturforvaltning som ikke forringer vannkvaliteten. (6.3) 
 Ikke flere, eventuelt fjerne, vindturbiner. (6.3) 
 Informasjon, og holdningsendringer (6.3) 

Ungdommens stemme 
 Redusere forurensning og bedre avfallshåndtering. (6.3) 
 Hindre avrenning og forsøpling fra landbruket. (6.3) 
 Informasjon, og holdningsendringer (6.3) 
 Ikke flere, eventuelt fjerne, vindturbiner. (6.3) 

7. Ren energi til alle 

Innspill fra medvirkning 
 Elektrifisering av samfunnet. (7.1) 
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 Overgang til fornybar energi. (7.2) 
 Gode lademuligheter, ladestasjoner, for elektrifisert transport både til lands og til sjøs. 

(7.1) 
 ENØK-tiltak og kommunal støtteordning for energiøkonomiske tiltak. (7.3) 
 Overgang til fossilfritt drivstoff i anleggs-, bygg- og landbruksnæringen. (7.1) 
 Forskning for å gjøre produksjon av hydrogen mer energieffektivt. (7.a) 

Ungdommens stemme 
 Overgang til fornybar energi. (7.2) 
 Mer miljøvennlig transport. (7.1) 
 Energisparing. (7.3) 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Innspill fra medvirkning 
 Satsing på næring og gründervirksomhet i hele kommunen. (8.3) 
 Stimulere til å ta vare på og utvikle trygge, meningsfylte og attraktive arbeidsplasser. (8.3) 
 Kompetanseheving og bevisstgjøring for å skape gode fagmiljø. (8.3) 
 Konkurransedyktig lønns- og pensjonsvilkår. (8.1) 
 Arbeidsplasser gir inkludering. (8.8) 
 Tiltak i landbruket for mer miljøvennlig drift. (8.4) 
 Tiltak i bedrifter for mer miljøvennlig drift. (8.4) 
 Attraktive arbeidsplasser for de med høyere utdanning. (8.3) 
 Samarbeid mellom offentlig og privat sektor. (8.3) 
 Mer foredling av fisk lokalt. (8.4) 
 Forskning og utvikling av «blå sektor» for bærekraftig utnytting av ressursene i havet. 

(8.4) 
 Bruk den faglige bredden og tverrfaglige kompetansen som finnes i kommunen. (8.3) 

Ungdommens stemme 
 Tiltak i landbruket for mer miljøvennlig drift. (8.4) 
 Tiltak i bedrifter for mer miljøvennlig drift. (8.4) 
 Kunnskap, ny teknologi, informasjon og holdninger for mer miljøvennlig virksomhet. 

(8.4) 
 Utvikle eksisterende kompetansemiljø. (8.3) 
 Gode lønns- og pensjonsvilkår. (8.1) 
 Attraktive arbeidsplasser for de med høyere utdanning. (8.3) 
 Samarbeid mellom offentlig og privat sektor. (8.3) 
 Støtteordning for gründere. (8.3) 
 Mulighet for sommerjobb (8.3) 

9. Industri, innovasjon og infrastruktur 

Innspill fra medvirkning 
 Redusere transportbehov og overgang til miljøvennlig transport - ladestasjoner. (9.4) 
 Kompetanseheving, bevisstgjøring og holdningsendringer. (9.5) 
 Reduksjon av og bedre håndtering av søppel (9.1) 
 Sirkulærøkonomi. (9.4) 
 Elektrifisering og overgang til fornybar energi. (9.2) 
 Anleggs-, bygg- og landbruksnæring må over på fossilfritt drivstoff. (9.2) 
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 Trygg infrastruktur for gående og syklende. (9.1) 
 Utbedring av veinettet. (9.1) 
 Sikker bredbånds- og mobildekning, også i havområdene. (9.c) 
 Bedre kollektiv- og taxitilbud. (9.1) 
 Redusert forbruk, gjenbruk og miljøvennlig materialvalg (9.2) 
 God og stabil vannforsyning. (9.1) 
 God og stabil strømforsyning. (9.1) 
 Oppdaterte avløpsanlegg. (9.1) 
 Tilrettelegging og bistand fra kommunen for næringsutvikling. (9.2) 
 Satse på primærnæringene. (9.4) 
 Nyskapende og utviklingsorientert. (9.2) 
 Kompetanseheving på klimavennlig utstyr innen fiske. (9.4) 
 Økt anvendelse av sirkulærøkonomi med minst mulig klima- og miljøbelastning etter 

årlige klimabudsjett og -regnskap. (9.4) 

Ungdommens stemme 
 Overgang til miljøvennlig transport. (9.4) 
 Elektrifisering og overgang til fornybar energi. (9.2) 
 Redusert forbruk, gjenbruk og miljøvennlig materialvalg (9.2) 
 Kunnskap og teknologi (9.5) 
 Reduksjon av og bedre håndtering av søppel (9.1) 
 Elektrifisering og overgang til fornybar energi. (9.2) 
 Utbedring av veinettet. (9.1) 
 Bedre kollektiv- og taxitilbud. (9.1) 
 Sikker bredbånds- og mobildekning. (9.c) 
 Redusere transportbehov og overgang til miljøvennlig transport - ladestasjoner. (9.4) 
 God og stabil vannforsyning. (9.1) 
 God og stabil strømforsyning. (9.1) 
 Trygg infrastruktur for gående og syklende. (9.1) 
 Tilrettelegging og bistand fra kommunen for næringsutvikling. (9.2) 
 Tog fra Åfjord til Trondheim. (9.1) 

10. Mindre ulikhet 

Innspill fra medvirkning 
 Sosiale, inkluderende møteplasser og aktiviteter. (10.2) 
 Rask og god språkopplæring. (10.2) 
 Universell utforming. (10.2) 
 Stimulere til kunst, kultur og aktivitet – bidrar til inkludering. (10.2) 
 Informasjon til fremmedspråklige. (10.2) 
 Parkområder med benker og lekestativ som er tilgjengelig for alle. (10.2) 
 Egnet sted til å utøve sin religion. (10.2) 
 Tiltak for innvandrere; eksempelvis støttefamilier og svømmeopplæring. (10.2) 
 Fjern bygdedyr, jantelov og polarisering. (10.2) 
 Gode kommunale tjenester hvor alle behandles rettferdig og likt. (10.3) 
 Delta i frivilligheten (10.2) 

Ungdommens stemme 
 Sosiale, inkluderende møteplasser og aktiviteter, i hele kommunen. (10.2) 
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 Gode kommunale tjenester hvor alle behandles rettferdig og likt. (10.3) 
 Åpent, raust og inkluderende samfunn. (10.3) 
 Skysstilbud til aktiviteter. (10.3) 
 Åpent bibliotek og gratis arrangementer. (10.3) 

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Innspill fra medvirkning 
 Trygge forhold for gående og syklende. (11.2) 
 Gjøre et mangfold av boligtyper tilgjengelig, også for leie. (11.1) 
 Kystsentrum i Roan; brannstasjon, ungdomsklubb og aktivitetstilbud - flerbrukshus. (11.1) 
 Det må gis mulighet for etalering av bolig der folk vil bo, i hele kommunen, også en 

liberalisering av byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø. (11.1) 
 Satsing på kultur. (11.3) 
 Ladestasjoner for elektrifisert transport. (11.2) 
 Redusere transportbehov. (11.3) 
 Nærhet til skole og barnehage. (11.1) 
 Gjøre tjenester, for eksempel butikker, fastlege og tannlege, tilgjengelig i utkantene. 

(11.1) 
 Redusere transportbehov i landbruket. (11.6) 
 Utbedring av avløpsanlegg. (11.6) 
 Bedre kollektivtilbud. (11.2) 
 Gjenbruk av bygg. (11.6) 
 Materialvalg, for eksempel erstatte betong med tre. (11.6) 
 Bygge i høyden i sentrum. (11.6) 
 Parkområder med benker og lekestativ. (11.7) 
 Videreutvikle Åfjord sentrum som det ene sentrumet – gir også bolyst i utkantene. (11.3) 
 Reduksjon av, og bedre håndtering av søppel. (11.6) 
 Tilrettelagte turstier (11.7) 
 Areal- og naturforvaltning. (11.4) 
 Gode tjenester og service. (11.1) 
 Estetiske tiltak. (11.6) 
 Ivareta, bruk og vedlikehold av kulturarven. (11.4) 
 Ivareta tradisjoner. (11.4) 
 Museum og utstillinger. (11.4) 
 Gode oppvekstsvilkår. (11.1) 
 Ivareta kystkulturen og bygg og anlegg knyttet til kystkulturen. (11.4) 
 Ta i bruk U4SSC, FNs indikatorsett for bærekraftige lokalsamfunn. (11.6) 

Ungdommens stemme 
 Redusere forurensning og bedre avfallshåndtering. (11.6) 
 Mer miljøvennlig transport. (10.2) 
 Park og grøntanlegg. (11.7) 
 Redusere klimagassutslipp fra landbruket. (11.6) 
 Redusert forbruk, gjenbruk og miljøvennlig materialvalg. (11.6) 
 Godt skole- og barnehagetilbud. (11.1) 
 Gode tjenester og service. (11.1) 
 Gjøre et mangfold av boligtyper tilgjengelig, også for leie. (11.1) 
 Bygging der folk vil bygge. (11.1) 
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 Fokus på natur, miljø og friluftsliv. (11.4) 
 Estetiske tiltak. (11.6) 
 Ivareta og vedlikehold av kulturarven. (11.4) 
 Ivareta tradisjoner. (11.4) 
 Museum og utstillinger. (11.4) 
 Jobbe med stedsutvikling og attraktivitet. (11.3) 
 Aktivitetstilbud og møteplasser. (11.1) 
 Gode møteplasser, aktivitets-, fritids- og kulturtilbud. (11.1) 
 Flere butikker, fore eksempel klesbutikker, kjøretøyforhandlere, rundt om i kommunen. 

(11.1) 
 Støtte til ungdomslag og forsamlingshus i grendene. (11.1) 
 Naturstier og turmål. (11.7) 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

Innspill fra medvirkning 
 Redusere matsvinn. (12.3) 
 Gjenvinning, gjenbruk, redusert forbruk og bevisst materialvalg. (12.5) 
 Reduksjon av mengden avfall og bedre avfallshåndtering. (12.4) 
 Kompetanseheving, bevisstgjøring og holdningsendringer. (12.6) 
 ENØK-tiltak. (12.1) 
 Krav om gjenbruk i utlysning av anbud. (12.7) 
 Areal- og naturforvaltning (12.8) 
 Redusere forurensning/utslipp. (12.4) 
 Tiltak i bedrifter som reduserer utslipp og gir bedre avfallshåndtering. (12.4) 
 Søppelsortering lett tilgjengelig i alle havner, også mottak av spesialavfall. (12.4) 

Ungdommenes stemme 
 Gjenvinning, gjenbruk, redusert forbruk og bevisst materialvalg. (12.5) 
 Bedre avfallshåndtering. (12.4) 
 Redusere forurensning/utslipp. (12.4) 
 Kunnskap, teknologi og holdningsendringer. (12.6) 
 Reduksjon av mengden avfall og bedre avfallshåndtering. (12.4) 
 Tiltak i bedrifter som reduserer utslipp og gir bedre avfallshåndtering. (12.4) 
 Alternativ til gummikuler på kunstgressbanen. (12.4) 

13. Stoppe klimaendringene 

Innspill fra medvirkning 
 Elektrifisering og mer bruk av fornybar energi, sol, vindkraft, vannkraft, hydrogen og 

jordvarme med utfasing av fossil energi. (13.3) 
 ENØK-tiltak. (13.3) 
 Mer miljøvennlig transport og redusere transportbehov. (13.3) 
 Forskning – gjøre produksjon av hydrogen mer energieffektivt. (13.3) 
 Skogplanting. (13.3) 
 Areal- og naturforvaltning. (13.3) 
 Landbrukstiltak som reduserer klimagassutslipp. (13.3) 
 Tiltak i bedrifter som reduserer klimagassutslipp. (13.3) 
 Økt kunnskap og anvendelse av sirkulærøkonomi. (13.3) 
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 Minst mulig fotavtrykk, legge til rette for å nedskalere utbygging, bygge hvor det allerede 
er etablert infrastruktur vei avløp strøm. (13.3) 

 Energisparing (13.3) 
 Redusere forbruk og mer gjenvinning. (13.3) 

Ungdommenes stemme 
 Mer miljøvennlig transport og redusere transportbehov. (13.3) 
 Redusere forbruk og mer gjenvinning. (13.3) 
 Kunnskap, teknologi, informasjon og holdningsendringer. (13.3) 
 Energisparing. (13.3) 
 Landbrukstiltak som reduserer klimagassutslipp. (13.3) 
 Tiltak i bedrifter som reduserer klimagassutslipp. (13.3) 
 Fornybar energi. (13.3) 

14. Livet i havet 

Innspill fra medvirkning 
 Hindre forurensning, forsøpling og utslipp, fra oppdrettsnæringen, landbruket og bedrifter. 

(14.1) 
 Ta vare på urørt natur. (14.2) 
 Bedre informasjon om naturmangfoldet. (14.2) 
 Utbedring av avløpsanlegg. (14.1) 
 Redusere forurensning og bedre avfallshåndtering. (14.1) 
 Hindre overfiske fra turister. (14.4) 
 Areal- og naturforvaltning. (14.2) 
 Kunnskap, ny teknologi, informasjon og holdningsendringer. (14.2) 
 Vern og hindre naturinngrep. (14.5) 
 Høsting og bruk av naturen. (14.5) 
 Restaurere natur. (14.5) 
 Unngå konflikt mellom oppdrettsnæring og fritidsbebyggelse og friluftsliv. (14.2) 
 Viktig med forbudssoner mot taretråling. (14.4) 
 Mangel på spesialistkompetanse for «blå sektor» i kommunen. (14.4) 
 Planer for havområdene som følges. (14.2) 

Ungdommens stemme 
 Redusere forurensning og bedre avfallshåndtering. (14.1) 
 Hindre forurensning, forsøpling og utslipp, fra oppdrettsnæringen, landbruket og bedrifter. 

(14.1) 
 Vern og hindre naturinngrep. (14.5) 
 Skjøtsel av natur. (14.5) 
 Høsting og bruk av naturen. (14.5) 
 Kunnskap, informasjon og holdningsendringer. (14.2) 
 Naturvern. (14.5) 

15. Livet på land 

Innspill fra medvirkning 
 Ta vare på og verdsette urørt natur og truede naturtyper (myr) høyere. (15.5) 
 Begrens hyttebygging. (15.2, 15.4) 
 Bedre informasjon om naturmangfoldet. (15.5) 
 Bruk naturen med omtanke. (15.5) 
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 Bekjemp fremmedarter. (15.8) 
 Skjøtsel av natur. (15.5) 
 Kunnskap, informasjon og holdningsendring. (15.5) 
 Tiltak i landbruket; mer beiting, aktivt landbruk, skjøtsel av eng, bevaring av 

gammelskog. (15.5) 
 Strenge føringer for å hindre eller redusere lysforurensning. (15.5) 
 Forsinket kantslått. (15.5) 
 God viltforvaltning. (15.5) 
 Areal og naturforvaltning. (15.5) 
 Høsting og bruk av naturen. (15.5) 
 Restaurere natur. (15.5) 
 Jordvern. (15.3) 
 Ikke flere, eventuelt fjerne vindmøller. (15.4) 
 Naturvern. (15.5) 
 Nødvendig areal til fiskerinæringa – på land. (15.5) 
 Felles kaianlegg for fiskere. (15.5) 
 Gjennomføre klimatilpasset arealforvaltning som samtidig bidrar til redusert 

klimagassutslipp. (15.5) 

Ungdommens stemme 
 Tiltak i landbruket. (15.5) 
 Areal og naturforvaltning. (15.5) 
 Kunnskap, informasjon og holdningsendring. (15.5) 
 Vern og hindre naturinngrep. (15.5) 
 Skjøtsel av natur. (15.5) 
 Høsting og bruk av naturen. (15.5) 
 Jordvern. (15.3) 
 God viltforvaltning. (15.5) 
 Ikke flere, eventuelt fjerne vindmøller. (15.4) 
 Naturvern. (15.5) 
 Reguler båt- og skutertrafikk. (15.5) 
 Ta vare på naturen. (15.5) 

16. Fred, veldedighet og velfungerende institusjoner 

Innspill fra medvirkning 
 Mer velvilje i kommunen og enklere byggesaksbehandling. (16.6) 
 Liberalisering av byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø. (16,6) 
 Involvering av innbyggere – folkemøter. (16.7) 
 Kommunen må være en god rollemodell. (16.6) 
 Frihet og valgmuligheter. (16.3) 
 En serviceorientert og tilretteleggende kommune med gode tjenester. (16.6) 
 Kommune med sunn økonomi. (16.6) 
 Trygghet. (16.1, 16.2, 16.3) 
 Oppdatert informasjon. (16.10) 
 For mye digitale løsninger. (16.10) 
 Mer digital informasjon. (16.10) 
 Kommunen må skaffe seg kompetanse på bærekraft og innenfor «blå sektor» tilsvarende 

det som finnes innenfor landbruk. (16.6) 
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 Ta i bruk U4SSC FNs indikatorsett for bærekraftige lokalsamfunn. (16.6) 
 Effektivisering av tjenester gjennom digitale løsninger – tjenesteinnovasjon. Legge til 

rette for digital medvirkning, sikre eierskap og innsikt. (16.7) 

Ungdommens stemme 
 Gode kommunale tjenester og god service. (16.6) 
 Trygghet. (16.1, 16.2, 16.3) 
 Oppdatert informasjon. (16.10) 
 Mer digital informasjon. (16.10) 
 Kommunen bør kommunisere via Snapchat, Instagram eller TikTok. (16.7) 
 Ting må skje raskere, for eksempel bassenget og Frønes-brua. (16.7) 
 Egen side for ungdom. (16.7) 

17. Samarbeid for å nå målene 

Innspill fra medvirkning 
 Kompetanseheving, bevisstgjøring og holdningsendringer. (17.17) 
 Dugnad – skape noe sammen. (17.17) 
 Regionalt og tverrfaglig samarbeide. (17.17) 
 Videreutvikling av digitale løsninger sammen med brukerne. (17.17) 
 Estetiske tiltak. (17.17) 

Ungdommens stemme 
 Estetiske tiltak. (17.17) 
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2. INNSPILL FRA FOLKEMØTER 

2.1. Gjennomføring 

Det er gjennomført fire folkemøter rundt om i kommunen, Brandsfjord skole, Roanstua, 
Bakeriet på Åmyra og Stoksund oppvekstsenter. Oppmøtet på folkemøtene har vært noe 
varierende med mellom 13 og 30 deltakere. Det må kunne konkluderes med at det hadde vært 
ønskelig med større oppmøte. Når det er sagt, var det veldig bra engasjement blant de som 
møtte og det ga gode og nyttige innspill. Folkemøtene ble gjennomført i form av verksted, der 
tre problemstillinger, eller utfordringer, ble drøftet gruppevis rundt småbord. For hvert 
spørsmål ble gruppene utfordret til å prioritere de tre viktigste punktene de hadde notert ned, 
før en gjennomgang av dette i plenum. 

Spørsmålene som ble stilt var disse: 

 Hvordan kan vi skape bolyst og et mer inkluderende samfunn? 
 Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål. Hvordan kan 

næringsliv, primærnæringer, innbyggere, fritids-åfjordingen med flere, bidra til nødvendig 
reduksjon i klimagassutslipp? 

 Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord, gjennom hele livet? 

2.2. Innspill 

Nedenfor er innspill som har kommet inn gjennom folkemøtene samlet. Det er gjort en 
fordeling på de som ble prioritert av deltakerne på folkemøtene og de øvrige punktene som 
kom fram. Innspillene er forsøkt sortert tematisk. 

Hvordan kan vi skape bolyst og et mer inkluderende samfunn? 

Prioriterte innspill til spørsmål om bolyst og inkluderende samfunn: 

Boliger, tomter og boforhold 

 Attraktive tomter til boliger, ikke til hytter. 
 Leie før eie. 
 Gjøre småbruk tilgjengelig for de som vil bo. 
 Spredt bosetting av tilflyttere for inkludering og språkutvikling. 
 Seniorboliger/seniorkollektiv. 
 Liberalisering av byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø. 
 Enklere byggesaksbehandling. 
 Ulike botilbud. 

Fritidsaktiviteter og møteplasser 

 Sosiale møteplasser, eksempelvis spisesteder, puber, klubber og museer. 
 Tilgjengelige aktiviteter og opplevelser med informasjon og transport. For eksempel idrett 

og kultur. 
 Fritidstilbud. 
 Tilrettelegging av sentrumsnære tur- og uteområder (Frønesbrua og Åsmundvatnet). 

Kommunale tjenester 

 Barnehage, skole og SFO i nærmiljøet. 
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 Gratis barnehage og SFO til alle barn som tilhører skolekrets utenfor Åset skole. 
 Trygghet; ambulanse, lege, brann, mobildekning og nett. 
 Velkomstkomité for innflyttere (hilse-minister). 
 God skole og barnehage. 
 Tiltak for støtte til innvandrere, støttefamilier, svømmegrupper, korps for innvandrere. 
 Velkomstpakke for tilflyttere fra kommunen, med nyttig informasjon. 

Infrastruktur 

 Godt utbygd infrastruktur; fiber, dekning, kollektivtilbud, taxitilbud, veier og 
arbeidsplasser. 

 Infrastruktur – tunell gjennom de siste åsene til Roan. 

Samfunnsstruktur 

 Kystsentrum i Roan med samling av eksempelvis brannstasjon, ungdomsklubb, 
aktivitetstilbud, idrett – et flerbrukshus. 

 Kommunen må vise tydelig at det satses på hele kommunen; stabilitet, forutsigbarhet, 
kommunale utleieboliger, attraktive boligtomter. 

 Godt oppvekstmiljø. 
 Holdninger som bidrar til inkludering. 
 Satsing på næring og gründervirksomhet. 

Kulturliv 

 Kulturkoordinator – flere kulturarbeidere. 
 Kultur for inkludering. 

Arbeidsliv 

 Mangfold av arbeidsplasser. 
 Arbeid for nr. 2. 

Andre punkter som nevnes til spørsmål om bolyst og inkluderende samfunn: 

 Få bo der folk ønsker å bo. 
 Strengere håndtering av boplikt – småbruk bør eies av fastboende. 
 Felles informasjonsplattform for sosial aktivitet. 
 Trimgrupper og trimposter. 
 Aktiviteter for barn. 
 Treningssenter. 
 Ungdomsklubb. 
 Bedre tilbud innen kulturskolen. 
 Folkemøter. 
 Senterfunksjon, men bevare grendene. 
 Bruke velforeningene til verksted i planarbeid. 
 Fokus på fritidsbeboerne. 
 Skatteintensiver. 
 Være med på kystriksvegen. 
 Fleksibel transport til ulike tjenester, eksempelvis frisør. 
 Gunstig nedbetaling av studielån/andre lån. 
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1. Hvordan kan næringsliv, primærnæringer, innbyggere, fritids-åfjordingen med flere, bidra 
til nødvendig reduksjon i klimagassutslipp? 

Prioriterte innspill til spørsmål om hvordan ulike aktører kan bidra til nødvendig reduksjon i 
klimagassutslipp: 

Avfallshåndtering og redusert forbruk 

 Kildesortering; gjenbruksstasjoner, innsamling av miljøavfall, flere fraksjoner, enklere og 
mer tilgjengelige ordninger (åpningstider), mobil gjenbruksstasjon. 

 Rehabilitere bygg – gjenbruk. 
 Gjenbruk og gjenvinning. 
 Gjenbruk fra næring og det offentlige (møbler). 
 Forbud mot plastposer. 
 Avvikle papirreklame (gir også redusert forbruk). 

Fornybar energi 

 Elektrifisering; ladepunkter, egenproduksjon av kraft. 
 Grønn energi; sol- og vindkraft, hydrogen, jordvarme. 
 Enøk-tiltak, kommunale støtteordninger. 
 Utvide eksisterende vindparker. 
 Solceller på alle kommunale bygg. 

Redusere transportbehov 

 Kortreist mat. 
 Konsentrert bebyggelse. 
 Mer kollektivtransport (også taxi) og samkjøring. 
 Nærhet til tjenester; lege, skole, barnehage. 
 Fellesbiler (reduserer bilbehov). 
 El-sykler. 

Holdninger, kompetanse og stimuleringstiltak 

 Fokus på at grønt fokus gir fortrinn. 
 Kompetanseheving, bevisstgjøring og holdningsendringer. 
 Miljøuke. 
 Kommunen må være en god rollemodell. 
 Opprette bærekraftspris. 
 Tilskudd til klimavennlig bygging. 
 Rådgivning og støtteordninger. 

Tiltak i landbruket 

 Tiltak i landbruket; skogplanting, krav til gjødselhåndtering og lagerkapasitet, håndtering 
av fôr – bort med rundballene, begrens bruk av plast, klimakrav, jordvern, støtte til 
nydyrking og grøfting. 

 Stimulere til økologisk landbruk. 

Tiltak i oppdrettsnæringen 

 Gjødselhåndtering i oppdrettsnæringen. 
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Andre punkter som nevnes til spørsmål om hvordan ulike aktører kan bidra til nødvendig 
reduksjon i klimagassutslipp: 

 Oppgradere kommunale avløpsanlegg. 
 Oppfordre til utleie av ubrukte hus. 
 Rydde kysten for plast (fortsett det gode arbeidet). 
 Redusere matsvinn. 
 Gjenbruk fra skipsopphuggeriet. 
 Flere avfallsdunker. 
 Søppelrydding. 
 Redusere bruk av emballasje. 
 Opprettholde vannkraftenergien. 
 Stimulere til mer lokal verdiskapning og produksjon. 
 Kommunale el-biler. 
 Stimuler til mer sykling. 
 Mer utslippsfri transport på land og sjø. 
 Obligatorisk vannmåler i boliger og fritidsboliger. 
 Konkurranse om beste miljøtiltak etc. – kommunal regi. 
 Sirkulære samarbeid blant flere bransjer og aktører. 
 Sirkulærøkonomi. 
 Utmarksbeite. 
 Jordleieutfordring i landbruket; mye unødvendig transport. 
 Asfaltering av veier. 
 Begrense størrelse på fritidseiendommer. 

2. Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord, gjennom hele livet? 
Prioriterte innspill til spørsmål om hva som skal til for å leve det gode livet i Åfjord: 

Sosiale arenaer og aktiviteter 

 Sosiale møteplasser og aktiviteter for alle; friluftsliv, idrett, tilrettelegge for aktiv bruk av 
naturen, spisesteder, puber, gode miljøer. 

 Være del av et større fellesskap. 
 Oppleve kultur i et fellesskap. 
 Dugnadsinnsats – ikke oss og de, men vi. 
 Mangfold på alle nivå og områder. 
 Sosiale arenaer – omsorg for hverandre. 
 Tilrettelegging for tur- og friluftsliv (badeplass med toalett, sherpatrapp til Melanakken). 
 Kulturtilbud. 
 Vise fram mulighetene for nye åfjordinger. 
 Man må kjenne seg nyttig, verdifull og at man betyr noe for samfunnet. 
 Arena for sosialt liv. 
 Dyrke frivilligheten. 

Tjenesteyting 

 Gode barnehager, skoler og helsetjenester. 



16 
 

 Trekke til oss folk; barnehage, skole, trygt oppvekstmiljø, mulighet for 
læretid/praksisplass, tilgjengelige boliger og tomter, god eldreomsorg. 

 Eldreomsorg; godt utbygd velferdsteknologi, fiber. 
 Følelse av medvirkning. 
 Nærhet til skole og barnehage. 
 Nærhet til helsetjenester. 
 Gode tjenestetilbud – hele livet. 
 Trygghet gjennom hele livet. 
 Forebyggende arbeid innen psykisk helse – hindre utenforskap. 
 Samboergaranti for eldre på sykehjem. 

Botilbud og infrastruktur 

 Godt å bo midt i livet; bo der du vil, tilbud der du er eller transport til tilbud. 
 Mulighet til å bygge, bo og leve der den enkelte ønsker. 
 God infrastruktur. 
 Godt utbygd med butikker. 
 Fleksible boløsninger. 
 Gode transportmuligheter til og fra aktiviteter. 

Arealforvaltning 

 Ta vare på urørt natur. 

Arbeidsplasser 

 Trygge, meningsfylte og attraktive arbeidsplasser. 

Annet 

 Valgmuligheter. 

Andre punkter som nevnes til spørsmål om hva som skal til for å leve det gode livet i Åfjord: 

 Inkluderende lokalsamfunn. 
 Relasjoner ut over et vennlig nikk på butikken. 
 Inkludering. 
 Aktivitetstilbud uten konkurransekrav. 
 Forutsigbarhet. 
 Livsmestring for ungdom. 
 Endringsvilje. 
 Tilgjengelige boliger og tomter. 
 Trygge veier. 
 Styrke lokale sentrum. 
 Utfordre kompetansen og kapasiteten til fritidsåfjordingen. 
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3. INNSPILL FRA GJESTEBUD 

3.1. Gjennomføring 

Det er gjennomført sju gjestebud rundt omkring i kommunen. Forespurte verter har tatt på seg 
oppdraget med å samle rundt åtte personer for å drøfte spørsmål og problemstillinger, 
oversendt fra kommunen på forhånd. Ingen fra kommunens administrasjon som er involvert i 
kommuneplanarbeidet har deltatt på gjestebudene. Dette er et bevisst valg for å få uavhengige 
drøftinger i gruppene. Kommunen har bidratt med lokalprodusert mat for å bidra til at dette 
skulle bli en positiv sosial opplevelse for deltakerne. 

I tillegg er innvandrere som bort i Åfjord utfordret til gjennomføring av et gjestebud. En 
gruppe har vært samlet og har drøftet og gitt tilbakemelding på de spørsmålene som er stilt, 
selv om det ikke lot seg gjøre å gjennomføre dette på samme måte som de øvrige 
gjestebudene. Gruppen som var samlet besto av to med opprinnelse fra Eritrea og fem med 
opprinnelse fra Syria. 

3.2. Innspill 

Det har kommet inn mange innspill fra de gjennomførte gjestebudene. Det er i mange tilfeller 
gitt nokså likelydende tilbakemeldinger på spørsmålene. I opplistingen nedenfor er dette slått 
sammen sånn at den presenterer en samlet oversikt over innspill fra gjestebudene. Når det 
gjelder innspill fra gruppen av innvandrere er denne presentert for seg. Grunnen til det er at vi 
tror det kan være nyttig og av interesse å synliggjøre svarene fra denne gruppen. 

Klima og miljø 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og forurensning for 
øvrig. 

1. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i klimagassutslipp? 
 Elektrifisering og utfasing av fossilt drivstoff. 

 La vindmøllene stå. 
 Elektrifisering av båtnæring. 
 Overgang til el-biler for kommunale biler. 
 Anleggs-, bygg- og landbruksnæringen må over på fossilfritt drivstoff. 
 Solcelleanlegg på bygg. 

 Redusere transportbehov. 
 Gjøre tjenester tilgjengelig i utkantene (butikker, fastlege, tannlege og andre). 
 Benytt lokale tilbud. 
 Bedre kollektivtilbud. 
 Tilrettelegge billettsystem for eldre. 
 Tilrettelegge for lokal turisme for lokalbefolkningen. 
 Mindre reising i ferier. 
 Støtteordninger for å velge lokalt. 
 Sesongbasert og lokalprodusert mat. 

 Satse på el- og hybridbiler. 
 Flere ladere. 
 Krav om el-bil i kommunale tjenester og private bedrifter. 
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 Forskning på hydrogen. 
 gjøre produksjon av hydrogen mer energieffektivt. 

 Bedre renovasjonsordninger. 
 Bedre hytterenovasjon – flere konteinere i kommunen. 
 Privat glass- og matavfall. 
 Ansette ungdommer for søppelrydding i fjæra. 

 Tiltak i landbruket. 
 Jordleie nær driftsenhet – organisering gjennom kommunen. 
 Samarbeid og utleie av maskiner med mer. 

 Redusere energibehov. 
 Kommunale støtteordninger for isolering og varmepumpe. 
 Smarte bygg med redusert energibruk. 

 Redusert forbruk og bevisste valg. 
 Endring av matvarer og kosthold. 
 Redusere lysforurensning. Unngå unødvendig belysning, nattbelysning på hus og 

hytter, trafo-stasjoner og kraftanlegg. 
 Unngå varmekabler på gårdsplasser. 

2. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i forurensning? 
 Mer fornybar energiproduksjon; vannkraft (småskala og oppgradering av 

eksisterende), vindkraft og solenergi. 
 Landbasert oppdrett? 
 Alternativ til granulater, som går rett i elva, på kunstgressbanen på Åset. 
 Deponi for snø. 
 Tiltak i landbruket. 

 Aktiv bruk av dyrket jord. 
 Planting av skog. 
 Innsamling av landbruksplast. 

 Bedre avfallshåndtering. 
 Kildesortering. 
 Resirkulering. 
 Gjenbruk. 
 Få slutt på brenning av plast (næringsvirksomhet). Tipstelefon og sanksjoner 

ved brudd på regelverk. 
 Opprydding av gamle fortøyninger (samarbeid med dykkerklubb). 
 Redusere matsvinn 

 Holdningsskapende tiltak til forbruk og kasting av søppel. 
 Holdningsendring, bevisstgjøring og utdanning. 
 Utbedring av avløpsanlegg. (Kommunal støtte.) 
 Kildesortering av emballasje i stedet for brenning ved byggevirksomhet. 
 El-bil. 
 Mer kollektivtransport. 
 Bruke lokale tilbud. 
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3. Hvordan kan man ved utbygging, sørge for at dette gjennomføres på en miljøvennlig måte, 
blant annet ved gjenbruk av arealer, materialer, bygg og lignende? 
 Mikrovannkraftverk (Hamman-turbine). 
 System for minimering av avfall på byggeplasser. 
 Bøter om søppelhåndtering/-reduksjon ikke følges opp. 
 Mer tre, mindre betong. 
 Vedlikeholde og gjenbruke eksisterende bygg. 
 Kommunen må ha økonomi til kontinuerlig vedlikehold av eksisterende bygg. 
 Der er ikke miljøvennlig å beholde gamleskolen på Åset. 
 Reduserte avgifter for sanering av bygg som forurenser. 
 Kommunen må følge egne retningslinjer ved nye offentlige bygg. 
 God planlegging – transport, varmepumpe i sjø, passivhusstandard og gjenbruk. 
 Bedre kildesorteringsmuligheter. 
 Gjenbruk av materialer og møbler. Eventuelt gjøre tilgjengelig for allmenheten. 
 Legge inn krav om gjenbruk i utlysning av anbud. 
 Benytt eksisterende tomter fremfor regulering av nye. 
 Begrens hyttebygging. 
 Bygge i høyden i sentrum. 
 Panteordninger. 
 Informasjon om hva som finnes og muligheter. 
 Gjenbruk av bygg som alternativ til nybygg. 

Samfunn 

Vi ønsker å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle 
livsfaser. 

4. Hva legger dere i begrepet inkludering?  
 Anerkjennelse og respekt. 
 Se og interessere seg for andre mennesker. 
 Viktig med innflytelse fra utlandet. 
 Viktig med innflytelse fra lokalbefolkningen. 
 Ta kontakt. Inviter noen med på middag. 
 Tilhørighet. Del av et fellesskap. 
 Alle gis like muligheter til deltakelse og medvirkning. 

 Kulturtilbud og fritidsaktiviteter til alle. 
 Tilpass treningstider for tid til transport etter skole. 
 Uavhengig av kjønn, språk eller hvem de er, 

 Mange nok sykehjemsplasser. 
 Universell utforming. 
 Se verdien av ulik bakgrunn, ulike generasjoner, religioner og nasjonaliteter. Jobbe 

sammen for å få til noe bedre. 
 Språk-kaféer. (Inkludering av språklige minoriteter.) 
 Ekskluderes en generasjon siden «alt» er digitalt? 
 Vennskap. 
 Støtte aktive lag i alle grender. 
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 God informasjon. 
 Inkludering av ungdom. 

 Ungdom savner treffplasser. 
 Bowling. 
 Hengeplass à la Sportsbaren. 
 Mer attraktiv ungdomsklubb. (Se Eir Ungdomshuset Panzer på Facebook.) 
 Tilrettelegge for elever ved videregående skole. Hva ønsker de? 

5. Hva kan dere bidra med for et inkluderende samfunn? 
 Jobbmuligheter. 
 Rask og god språkopplæring. 
 Økonomisk støtte til norskkurs. 
 Ikke samle fremmedspråklige for mye (for språkutvikling). 
 Fritidsaktiviteter, både organisert og spontan. 
 Dugnad – skape noe sammen. 
 Delta på tilbud som finnes. 
 Manglende universell utforming. 
 Tilrettelegging av botilbud. 
 Opprettholde tilbud i utkantene, for alle aldre. 
 Skape møteplasser. 

 Samling rundt mat/måltid. 
 Kulturelle og sosiale samlinger. 
 Samle foreldre i barnehagen – med ulik bakgrunn. 

 Aksept for og verdsetting av ulik bakgrunn og ulike kulturer. 
 Bruke pensjonister med sin kunnskap blant unge og på arrangementer. 
 Være en venn, hjelper eller kontaktperson. 
 Stimulere til lav terskel for å bli med i ulike lag. 
 Ta vare på folk vi har og de som kommer hit. 
 Bry oss om hverandre. Åpenhet. 
 Tenk; mangfold gir muligheter. 
 Forslag som kan bidra til sterkere inkludering 

 Aktivitetshuset – uformell møteplass for voksne. 
 Taxi-ordning i helgene. 
 «Hjem for en 50-lapp» for ungdom. 
 Barselgrupper og babysang. 
 Quiz. 
 Zumba. 
 Samlet informasjon om ulike tilbud i Åfjord. 
 Bokbad på biblioteket. 
 Sofadebatt, samfunnsdebatt-kvelder. 
 All-idrett fremfor særidrett i de yngste klassene. 
 4H. 

6. Hva kan være et hinder for inkludering?  
 At det ikke er urbant nok. 
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 Store avstander. 
 Familie-orientert samfunn. 
 Grendelojalitet? 
 Mangel på boplasser og boalternativer (utleieboliger). 
 Blir knyttet til yrke ikke navn eller hvem du er. 
 Språkbarrierer (arbeidsinnvandrere). 
 Etnisitet. 
 Forskjellsbehandling. 
 Begrenset økonomi hos noen – gir færre muligheter. 
 Mangel på sosiale arenaer. 
 At mange tenker på seg og sitt fremfor å jobbe sammen. 
 Uvitenhet. 
 Fremmedfrykt. 
 Frykt for endring. 

7. Hvordan kan åfjordssamfunnet bli bedre på å akseptere mangfold? 
 Fadderordning. 
 Stikk innom en nyinnflytta nabo. 
 Tørre å by på seg selv. 
 Etablere møteplasser. 

 Idrett og kultur. 
 Skoler. 

 Stimulere til kunst, kultur og aktiviteter. 
 Mer informasjon om hva som skjer og hvem som kommer. 
 Erkjenne behovet for å bli flere åfjordinger. 
 Informasjon er viktig. 
 Holdningsendring, opplysning og kunnskap. 

 Hvordan prater vi til hverandre, om hverandre og med hverandre? 
 Tenke «vi» om åfjordssamfunnet. 

 Respektere andre for den de er. 
 Akseptere og anerkjenne ulikheter. 

Kunst, kultur og aktivitet 

Det er ønskelig å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. 

8. Hvordan kan kunst (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
 Vellykket lyssetting i Åfjord («lysbuen» i Melabakken). Kontrollert tagging (fjøs i 

Amundal). 
 Bidrar til inkludering. 

 Samhold. 
 Visker ut sosioøkonomiske forskjeller. 
 Anerkjennelse av hverandre, tross ulikheter. 

 At barnehager får vist fram det de har gjort. 
 Synliggjør kunst på arenaer der folk er – ikke gjem det bort. 
 Kan bidra til inkludering og kontakt. 
 Felles opplevelser skaper samhold. 
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 Formidling av lokale oldtidsfunn skaper og forsterker identitet og stolthet. 
 Må gjøres tilgjengelig for alle. 
 Bidrar til mangfold. 
 Gir oss glede. 
 Kan føre til undring og stolthet. 

9. Hvordan kan kulturaktivitet (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
 Det er et rikt foreningsliv i Åfjord – positivt. 
 Det er viktig med andre tilbud enn idrett. 
 Kommunen må gi annet tilbud enn idrett eller musikk. 
 Snøskuterløype – opplevelse, lager skispor og øver beredskap. 
 Alt må ikke være organisert – frihet under ansvar og ytre rammer. 
 Inkludering og bolyst. 
 Aktivitetshuset bør legge til rette for dette (Hotellet, strandbaren og Kuringen er gode 

på dette.) 
 Kommunen må gi innbyggere arenaer for å møtes. 
 Kulturskole gir mulighet for læring og utvikling. 
 Et godt kulturskoletilbud bidrar positivt, noe som ikke er tilfelle i Roan i dag. 
 Ungdomsklubben i Åfjord er positivt, men det er behov for organisert skyss til og fra. 
 Kulturaktiviteter må være lett tilgjengelig. 
 Viktig med variasjon. 
 Synliggjør Breivold-bildene – bygge kunnskap om Åfjord før og nå, skape identitet og 

forståelse for samfunnet. 
 Kan bidra til inkludering og kontakt. 
 Felles opplevelser skaper samhold. 
 Formidling av lokale oldtidsfunn skaper og forsterker identitet og stolthet. 
 Mestringsfølelse og økt livskvalitet. 
 Bidrar til mangfold. 
 Gir sosiale møteplasser. 
 Gir oss glede. 

10. Hvordan kan ulike former for tilrettelegging gjøre det enklere å være fysisk aktiv? 
 Sykkelløype på sørsiden av Stordalsvatnet. 
 Bruk av veiene i vindparkene. Enklere tilgjengelighet for alle, men spesielt de med 

nedsatt funksjonsevne. 
 Frisbeegolf  
 Sentrumsnære aktiviteter – Åsmundvatnet. 
 Trimpoeng-appen er positivt. 
 Klopper i turløyper. 
 Bedre merking og rydding av turløyper. 
 Stolpejakt. 
 Bedriftslag (med turneringer). 
 Informasjon om tilbud – alt på en Åfjord-app. 
 Universell utforming er viktig (for eksempel ved Støvelfossen). 
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 Arrangere turer i samarbeid med Åfjord snøscooterklubb for de som ikke kommer seg 
ut i naturen på annen måte. 

 Tilrettelegging av flere snøskuterløyper i kommunen. 
 Støtteordning for grunneiere som tilbyr områder for tilrettelegging for allmenhetens 

bruk. 
 Kunnskapsformidling i turløyper. 
 Bedre informasjon om naturmangfoldet gjennom turistbrosjyrer. 
 Skape tryggere forhold for syklende og gående langs vei. 
 Treningsrom i Stoksund. 
 Uformell trim for voksne (ballspill). 
 Utendørs, lavterskel trimpark (Tuftepark). 
 Tilpass aktiviteter (for eksempel tidspunkt) til de som bor lengst unna sentrum (eller 

der aktiviteten foregår). 
 Aktive idrettslag og foreninger rundt om i kommunen. 
 Inkludering og informasjon til fremmedspråklige. 
 Tilrettelegging gir lavere terskel og gir trygghet. 
 Får folk til å føle seg verdsatt. 
 Stimulerer til fysisk aktivitet. 

Infrastruktur 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 

11. Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 
 Vei. 

 Veien mellom Stordalen og Sørdalen må settes i stand. 
 Utbedring av sporete vei i sentrum (etter vindmølletransporten). 
 Forbindelse mellom Sør-Roan og Børmarka. 
 Utbedring av veier og annen infrastruktur i alle deler av kommunen. 
 Ha fokus på trygg og sikker skole- og arbeidsvei. 
 Asfalt på alle veier, uavhengig av eier. (Stjern, Ratvika, Harbak) 

 Sikker fiber/bredbånd og mobilnettdekning (5G) i alle deler av kommunen. 
 Kommunale saksbehandlere i teknisk etat må være velvillig og hjelpe folk med å 

tilrettelegge. 
 Gang- og sykkelvei fra Strand og Hutjønna til sentrum og i Stoksund. 
 Bedre taxitilbud. 
 Samkjøring. 
 Bedre kollektivtilbud i kommunen. (Viktig for barn og unge for mulighet til å delta på 

kultur- og fritidsaktiviteter. 
 Bedre tilbud på skolebuss med mulighet til å ta med ski og sykler 
 Bedre busstilbud til og fra Trondheim, særlig helg. 
 Ladestasjoner for el-biler. 
 Bedre vannkapasiteten (ofte varsel om vannmangel på sommeren). 
 Helsebussen må etableres igjen. 
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 «Hjem for en 50-lapp» for ungdom. 
 Kommunen bør tilby skyss til og fra skolefritidsordning for de som bor i distriktene. 

Naturmangfold 

Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som fines i naturen. I tillegg kommer 
geologiske og landskapsmessige mangfold. 

12. Hva må vi gjøre for å ta vare på naturmangfoldet? 
 Nok søppeldunker, med jevnlig tømming. 
 Kildesortering. 
 Bruk naturen med omtanke. 
 Motarbeide fremmedarter. 

 Sitkagran. 
 Insekthoteller. 
 Oppfordring til etablering av blomsterenger. 
 Høyere terskel for inngrep i naturen. (Samtidig som kommunen må være behjelpelig 

med tilrettelegging for arbeidsplasser.) 
 Ta vare på myrområder. 
 Hindre overfiske fra turister. 
 Kunnskap 

  skoleelever må lære og skjønne fotosyntesen. 
 Skole og barnehage må ta i bruk nærområdet og naturen mer. 

 Naturen må brukes, men ikke forbrukes. 
 Landbrukstiltak 

 Beitende husdyr er det som ivaretar naturmangfoldet best. 
 Kommunen kan aktivt kreve at beiteressurser brukes – koble de med husdyr og 

de som har beiteressurser til overs. 
 Aktivt landbruk. 
 Etablering og skjøtsel av eng. 
 Bevaring av gammelskog. 

 Uheldige vaiere på Frønesbrua – skader fugler. 
 Verdsette urørt natur i større grad (jamfør vindkraftanleggene, kraftlinjetraséer og 

hyttefelt). 
 Tilby frivillig landskapsvern, 
 Bevar eksisterende verneområder og fredete elver og vassdrag. 
 Begrens hyttebygging. 

 Mindre og færre enheter. 
 Kolonihager. 

 Strenge føringer for lysforurensning. 
 Gjenbruk av materialer, bygg og tomter. 
 Forsinket kantslått – unngå yngle- og hekketid. 
 God og kunnskapsbasert viltforvaltning. 

13. Hvordan kan vi arbeide sammen for en ren natur i vår kommune? 
 Gjenbruk – bra både for økonomi og gjenbruk. 
 Legge til rette for å bruke naturen. Den som bruker den, vil holde den ren. 
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 Holdningsskapende arbeid – alle må bidra til å holde naturen ren. 
 Bruke Mausund miljøstasjon for informasjon og bevisstgjøring. 

 Søppelhåndtering. 
 Kildesortering. 
 Nok kontainere og søppelkasser rundt om i kommunen. 
 Kommunen må være behjelpelig overfor næringslivet for god 

avfallshåndtering. 
 Rulle (mobil gjenvinningsstasjon) må endre åpningstid til tidspunkt der de 

fleste ikke er på arbeid. 
 Arrangere og delta på ryddeaksjoner, strandrydding og ryddedager. 
 Kommunen må bidra til at det lempes på de strenge reglene som hindrer at 

skoleklasser og idrettslag kan delta. 
 Tilrettelegge for kommunale arbeidsplasser i utkanten – reduserer behovet for 

pendling og transport. 

Bolyst og arbeidsplasser 

14. Hva kan vi gjøre for å skape bolyst? 
 Skape aktiviteter, møteplasser og tilbud – alle må bidra til det. 

 Treningsmuligheter. 
 Spisesteder. 

 Skape tilhørighet. 
 Bra med satsingen som er gjort med aktivitetshus, barnehage, brannstasjon og 

sykehjem. 
 Viktig med velvilje fra kommunen (teknisk etat) når noen vil bygge, ikke 

motarbeiding som noen har inntrykk av. 
 Næringsutvikling i grendene – utvikling på de rette stedene. 
 Tilgang på boliger og tomter. 

 Attraktive boligområder i Stoksund. 
 Gjøre det lettere å legge ut boligtomter. 
 Eiendommer med god plass – hage, uteområder og tilgang til natur. 
 Boliger for ulike personer i ulike livsfaser. 

 Attraktive arbeidsplasser (også for damer). 
 Hvorfor bor vi i Åfjord? 

 Gode kommunale tjenester (skole og eldreomsorg). 
 Nærhet til stor by. 
 Godt utvalg av butikker i sentrum. 
 Hyggelige folk. 
 Fantastisk natur. 
 Urbant, fint og velfungerende sentrum. 
 Mulighet for småskala matproduksjon. 

 Parkområde med benker og lekestativ. 
 God infrastruktur. 

 God internettdekning. 
 Folk må få bosette seg der de vil. 
 Trygghet, nærhet til politi, brann- og redningstjeneste og helsetjenester. 
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 Barnehager, skoler, mulighet for videregående utdanning, helsetilbud og tilbud til alle 
aldersgrupper må være på plass. 

 Skape miljø for framsnakking. 
 Videreutvikling av Åfjord sentrum som det ene sentrumet i Åfjord (fra gjestebud i 

Roan). 
 Alle må føle seg inkludert. 

15. Hva må vi satse på for å tiltrekke ønsket og nødvendig kompetanse til Åfjordssamfunnet? 
 Legge til rette for gode fagmiljø – offentlig og privat sektor. 
 Regionalt og tverrfaglig samarbeid. 
 Muligheter for bolig. 

 Mulighet til å bo der man ønsker. 
 Frihet med tanke på tomtestørrelse. 

 Attraktive og varierte arbeidsplasser. 
 Jobb for begge. 
 Redusere fådelte skoler. 
 Flere arrangementer (for eksempel lysvandring). 
 Tidlig utlysning av stillinger i kommunen. 
 Felles utlysning for hele kommunen for å tiltrekke seg par og familier. 
 Kommunen kan tilrettelegge for hjemmekontor, eller kontor i sin del av kommunen. 
 Sosiale møteplasser som skaper trivsel. 
 Ta vare på menneskene som allerede bor her og de som kommer. 
 Bedre service på teknisk etat – må gjøre sitt ytterste for at ønsker oppfylles (best på 

service i 2024). 
 Rådgivere må skaffe seg nok kunnskap om arbeidslivet, ulike yrker og så videre - gi 

god rådgivning til ungdommen. 
 Et velutviklet og bredt sentrum – gir også bolyst i utkantene. 
 Blå linje ved Åfjord videregående skole. 
 Kompetansesenter aqua og vind. Fornybarsenter. 
 Synliggjøre muligheter vi har innen jobb og fritid. 
 Vise at det finnes mulighet for utvikling og kompetanse her. 
 Konkurransedyktig lønn. 
 Åpenhet om hva som er det gode liv – for ulike mennesker. 
 Ikke være redd for å stå for noe. 
 Legge til rette for næringsetablering. 

 Mulighet for leie av lokaler. 
 Næringspark for nyetablerere. 
 Kommunalt bidrag til lav leie i etableringsfasen. 
 Leiekontrakter som stimulerer til nyetablering, ikke beslaglegger lokalene for 

lang tid. 

Avsluttende spørsmål 

16. Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord kommune (gjennom hele livet)? 
 Gode helse og omsorgstilbud. 

 Også tannlege. 
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 Mange nok personer tilgjengelig til at eldre får opplevelser og aktivitet i 
hverdagen. 

 Gode boligforhold. 
 Folk må få bo der de vil bo. 
 Eldretun. 

 Gode barnehager og skoler. 
 Arbeidsplasser. Meningsfylte oppgaver. 
 Venner. 
 Trygghet. 
 Tilhørighet. Føle seg verdifull og til nytte. 
 Utvikling. 
 Sosiale møteplasser. 
 Det som inngår i svar på spørsmålene ovenfor. 
 Kulturtilbud. 
 Inkluderende samfunn. 
 Stor grad av frihet. 
 En serviceorientert og tilretteleggende kommune. 
 God informasjon fra kommunen – felles plattform for oversikt over hva som skjer. 
 Alle må bidra og gi av seg selv for å gi økt verdi for alle. 
 En kommune som har sunn og stødig økonomi. 
 Tilbud til unge på kveldstid. 
 Kommunalt ansatt «aktivør». 
 Aktivitetstilbud for alle. 
 Et «vi» med omsorg og tilhørighet til hverandre. 
 Det uanmeldte besøket til naboen settes på agendaen. 
 At livet her gir like gode muligheter som andre steder. 

17. Hvordan vil dere at kommunen skal være i 2040? 
 Asfalt på alle fylkesveger 
 Fiber i hele kommunen 
 Mer velvilje i det kommunale byråkratiet. Kveles av dokumentasjonskrav slik det er i 

dag. 
 Stor nok skole i sentrum. 
 Vindparkene må fortsatt stå. 
 God kommuneøkonomi. 
 Høye fødselstall. 
 Gode kommunale tjenester. 

 Eldreomsorg. 
 Skoler. 

 Arbeidsplasser til alle. 
 Innbyggere som blir ivaretatt. 
 Et samfunn som utvikles. 
 Folk i hele kommunen. Ikke alle fastboende i Åfjord sentrum og bare fritidsbeboere i 

Stoksund. 
 Befolkning med folk i alle aldre. 
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 Et mangfoldig samfunn. 
 En rik og mangfoldig natur. 
 Et velutviklet og tydelig sentrum. 
 Trygg, livsglad og inkluderende kommune. 
 Alle har like muligheter. 
 Fremtidsrettet – med ikke glemmer hvor vi kommer fra. 

3.3. Innspill fra innvandrergruppe 

Klima og miljø 
Vi snakket litt om hvordan man kan redusere klimagassutslipp. Vi var enige om at det er 
viktig å sortere søppel på riktig måte, men det er ikke enkelt å forstå det når informasjonene 
står bare på norsk. Flyktningetjenesten har hjulpet til med å oversette det til flere språk. Det er 
fint om Åfjord kommune kan skrive slik informasjon på flere språk på sin nettside.  

Noen synes at det er vanskelig å frakte møblene og store varer til gjenbruk i Monstad, fordi de 
ikke har bil eller førerkort, så det bør finne en løsning for dem også. 

Samfunn 
For å ha et inkluderende samfunn, er det viktig å respektere andre. Prøv å ta initiativ for å bli 
kjent med folk og være sosial. Å finne flere aktiviteter i Åfjord, det er veldig viktig at folk kan 
være sosiale (vi tror at det blir bedre etter åpning av Å aktivitetshuset). Før ordnet 
flyktningetjenesten språkkafé. Dette er en møteplass der flyktningene kan treffe norske for å 
bli mer sosiale, og praktisere norske språk i samtidig. I koronatiden var dette umulig, men det 
er lurt å prøve å starte opp dette igjen nå.  

Vi er enige om at det er kjempeviktig å følge med hva lovverket og regler i Norge sier. I 
tillegg må man respektere forskjellige kulturer.   

Det er flere religioner i Åfjord. Muslimene ønsker å ha en møteplass slik at de kan be eller 
samles når det er høytider, for eksempel ID eller Ramadan. Det er ikke så mange muslimer i 
Åfjord så det trengs ikke stor plass (en liten leilighet for eksempel).  

Vi håper vi kan feire nasjonaldag igjen nå når koronaen er over. Denne dagen er en fin dag 
fordi folk kan bli mer kjent med andres kulturer, og vi som flytninger kan bli mer kjent med 
folk i Åfjord. 

Infrastruktur 
Det er bare en ting vi synes må bli bedre, og det er bussrutene. Det er få busser som kjører til 
Trondheim. Det kan hende at VY fikser buss til Steinkjer. Det går en buss til Osen, men den 
kommer ca. en halvtime etter at bussen til Steinkjer har kjørt fra Osen. 

Bolyst og arbeidsplasser 
Å åpne en butikk med barneklær i Åfjord er en kjempefin idé, fordi flere slapper å dra til 
Trondheim for å kjøpe klær til barna. Vi synes også at Åfjord trenger en plass for aktiviteter 
til barna om vinteren (lekeplass). 

Å ha flere arbeidsmuligheter er den viktigste faktoren for at folk ønsker å bo i Åfjord. 
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Avsluttende 
Vi synes at Åfjord er en fin plass å bo. Vi er enige om folk er snille her. Barnehagen er fin, og 
skolen til barna er fin. Kanskje legekontor må være mere tilgjengelig, fordi det er av og til 
lang ventetid for å få time. 

Vi tror at befolkning i Åfjord øker til 2040. Vi håper at Åfjord kommune tar imot flere 
flyktninger også, fordi det bidrar til å øke folketallet i Åfjord. 
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4. SPØRREUNDERSØKELSE 

4.1. Bakgrunnsinformasjon 

1. Kjønnsfordeling 

 

Figur 1: Kjønnsfordeling for de som har svart på undersøkelsen (n=826) 
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2. Aldersfordeling 

 

Figur 2: Aldersfordeling for de som har svart på undersøkelsen (n=826) 
 

3. Fordeling etter postadresse 

 

Figur 3: Fordeling etter postadresse for de som har svart på undersøkelsen (n=826) 
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4. Fordeling etter antall år bodd i Åfjord 

 

Figur 4: Fordeling etter hvor mange år de som har svart på undersøkelsen har bodd i Åfjord (n=826) 

4.2. Besvarelser 

De fleste spørsmålene er utformet sånn at besvarelsen har kommet inn i form av fritekst. 
Besvarelsene er sortert og gruppert for å gi en bedre samlet framstilling av resultatet. Mange 
av besvarelsene inneholder svar som plasserer de i flere av gruppene besvarelsene er delt inn 
i. Antall svar, slik de er presentert nedenfor, summerer derfor til et langt høyere antall enn 
antall personer son har besvart det enkelte spørsmålet. For hvert spørsmål angis n1 for antall 
personer som har besvart spørsmålet og n2 som angir totalt antall svar faller inn under 
gruppene. 

Klima og miljø 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og forurensning for 
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5. Hva må gjøres for å redusere klimagassutslipp? 

 

Figur 5: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=529, n2=715) 
 

 

Figur 6: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=81, n2=99) 
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veg/tuneller, Mindre reising, Fiberutbygging, Lavere strømpriser, Desentralisering, Kortreist 
mat. 

Energisparing og fornybar energi: Elektrifisering/fornybar energi, Energisparing, 
Vindkraft, Havvind, Hydrogenproduksjon, Utbedre eksisterende vannkraft, Fjernvarme, 
Solceller/solfangere, Bølgekraft, Vannkraft, Bioenergi. 

Redusert forbruk og gjenvinning: Redusert forbruk/gjenbruk 

Redusere forurensning og bedre avfallshåndtering: Redusere forurensning og bedre 
avfallshåndtering, Rensing av utslipp, Søppel og mikroplast, Redusere plastemballasje, 
Kontroll med oppdrettsnæring, Redusere matsvinn, Redusere forurensing. 

Kunnskap, teknologi og stimulerende tiltak: Økt CO2-avgift, Klimaregnskap, 
Kunnskap/råd, Stimulere til miljøvennlige valg, Teknologiforbedring, CO2-fangst. 

Areal- og naturforvaltning: Bærekraftig bruk av natur, Naturvern, Mindre nedbygging, 
Restaurere natur. 

Landbrukstiltak: Ivareta landbruk/beitedyr, Skogplanting, Miljøvennlig landbruk, Spis 
mindre kjøtt. 

Gass- og kjernekraft: Kjernekraft, Gasskraft. 

Fornektelse/annet: Lavere drivstoffpriser, Bålforbud, Mindre vedfyring, Fjerne vindturbiner, 
Andre må ta ansvar, Befolkningsreduksjon, Ikke bygge ut kraftkabler 

Vet ikke: Vet ikke. 

6. Hva må gjøres for å redusere forurensning? 

 

Figur 7: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=550, n2=774) 
 

226

142

66 63 57
44

29 22 22 18 15 11

36
23

0

50

100

150

200

250

Hva må gjøres for å redusere forurensning?



35 
 

 

Figur 8: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=84, n2=109) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Reduksjon av og bedre håndtering av søppel: Kildesortering/gjenbruks-stasjoner, 
Innsamling av landbruksplast, Redusere avfall, Mindre bålbrenning, Forby/reduser plast, Ta 
opp strøsand, Søppelplukking/ strandrydding/ opprydding av større ting. 

Mindre og mer miljøvennlig transport: El-biler/ ladestruktur, Tilrettelegging for gange og 
sykling, Kollektivtransport, Tuneller og bedre veger, Redusert transportbehov, Mer transport 
på båt, Desentralisering, Ikke snøskuterkjøring, Mindre fritidsbåter, Handle lokalt, Mindre 
reising, Forby vannskuter. 

Kunnskap, teknologi, informasjon og holdninger: Kunnskap/ kartlegging/ informasjon/ 
holdninger, Sirkulær-økonomi/ miljø-regnskap, Miljøvennlige anbuds-kriterier, Teknologi. 

Redusrt forbruk, gjenbruk og miljøvennlig materialvalg: Redusere forbruk/ gjenbruk/ 
endret materialvalg, Resirkulere vann. 

Stimulerende tiltak: Stimulerende tiltak, Øke CO2-avgift. 
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7. Hvordan kan næringslivet, primærnæringer, innbyggere, fritidsåfjordingen med flere 
engasjere seg i miljøvennlig retning? 

 

Figur 9: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=498, n2=736) 
 

 

Figur 10: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=72, n2=101) 
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Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Reduksjon av og bedre håndtering av søppel: Kildesortering/avfallssortering, 
Strandrydding/søppelplukking, Bedre avfallshåndtering i næringslivet, Plasthåndtering – 
landbruk, Opprydding fra oppdrett, Slutt med bålbrenning, Kommunen må registrere søppel 
på avveie. 

Kunnskap, ny teknologi informasjon og holdninger: Informasjon/kampanjer/holdninger, 
Teknologi, Dugnad, Engasjere seg politisk. 

Redusert forbruk, gjenbruk og miljøvennlig materialvalg: Redusert matsvinn, 
Bærekraftige valg, Rehabilitere bygg, Bevisst/redusert forbruk, Gjenbruk, Mindre boliger, 
Mindre/miljøvennlig hyttebygging, Endring i kosthold, Miljøvennlige byggeprosjekter, 
Sirkulære næringer, Bærekraftig næringsliv, Mindre byggeaktivitet. 

Mindre og mer miljøvennlig transport: Reduser bruk av kjøretøyer og fartøyer, Mindre 
reising, El-bil/ladestasjoner, Handle lokalt/lokalprodusert, Sjølberging, 
Kollektivtransport/samkjøring, Bedre veier, Tilrettelegg og oppfordre til gange og sykling, 
Ikke sentralisering (mindre transport), Mer båttransport. 

Stimulerende tiltak: Stimulere til miljøvennlige valg og tiltak. 

Energisparing og fornybar energi: Fjernvarme, Fornybar energi, Energisparing/-
økonomisering, Lokalprodusert strøm, Varmepumper, Etterisolering, Vindkraft, Vannkraft, 
Elektrifisering, Effektivisere vannkraftverk, Solcelle, Jordvarme. 

Areal- og naturforvaltning: Ta vare på naturen, Fjern/ikke flere vindmøller, Redusere 
visuell forurensning, Ikke motorferdsel i utmark, Mindre vindkraft, Hindre gjengroing. 

Redusere forurensning: Redusere utslipp i sjø, Redusere forurensning, Redusere CO2-
utslipp. 

Tiltak i landbruket: Utmarksbeite, Fornuftig jordbruk. 

Kjernekraft: Kjernekraft. 

Fornektelse/Annet: Ingenting/Bra som det er, Annet/useriøst, Bruk fornuft, Andres 
ansvar/Hjelper ikke, Skog i klimaregnskapet, Mindre vedfyring. 

Vet ikke: Vet ikke. 

 

Samfunn 

Vi ønsker å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle 
livsfaser. 
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8. Føler du deg inkludert i Åfjords-samfunnet? (1 = helt uenig, 5 = helt enig) 

 

Figur 11: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n=826) 
 

9. Hva skal til, eller hva kan være til hinder for at du skal føle deg inkludert i samfunnet? 

 

Figur 12: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=289, n2=341) 
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Figur 13: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=66, n2=77) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Fritidsaktiviteter – gjerne flere enn i dag: Større ut valg av fritidsaktiviteter, Flere 
fritidsaktiviteter for voksne. 

Møteplasser: Møteplasser, Lavterskel møteplasser. 

Fornøyd: Fornøyd. 

Et raust, åpent og inkluderende samfunn: Et mer inkluderende samfunn, Mer aksept for at 
vi er forskjellig, Hyggelige mennesker, Bli spurt om hvordan vi har det, Inkludere 
funksjonshemmede, Fellesskap, Bli sett og tatt på alvor, Alle har et ansvar for inkludering, At 
man blir en del av fellesskapet, Få anledning til å bidra/påvirke, Tolerere flere religioner, 
Folkeskikk, God samhold, Holdninger, Husk at CV’n sier lite om personen, Trygghet, 
Åpenhet, Nestekjærlighet. 

Spredt tilbud/prioritering av utkantene: Spredt tilbud/prioritering. 

Informasjon om aktiviteter og andre ting: Reklamere for tilbud/aktivitet, Informasjon om 
aktiviteter og andre ting, Hvorfor skal alle nyheter fra Åfjord kommune være på Facebook. 

Personlig engasjement/ansvar: Opptil deg selv, Være mer engasjert, Delta. 

Mottaksapparat for innflyttere: Invitasjon til innflyttere til diverse arrangement, 
Speeddating for innflyttere, Mottaksapparat for innflyttere. 

Arbeidsplasser: Jobb/gode arbeidsplasser, Lokale arbeidsplasser. 
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Sats på og lytt til innbyggerne: Innbyggerne blir ikke hørt, Sats på de som bor her, ikke bare 
turister. 

Lange avstander og dårlige veger: Avstand, Dårlige veger. 

Kollektiv transport: Bedre offentlig kommunikasjon, Taxi. 

Gode kommunale tjenester: Tjenestetilbud, Skolenedleggelse. 

Bygdedyr/jantelov/polarisering: Ta livet av bygdedyret/janteloven, Riv ned gamle 
motsetninger, Negative holdninger (jeg er bedre enn deg), Rykter, Usivilisert og polarisert 
debatt, Polarisering mellom innfødte og innflyttere. 

Klikker i samfunnet: Mindre makt til «eliten», Kameraderi (mellom folk med innflytelse), 
Klikker i samfunnet. 

Bredbånd/fiber: Bredbånd/fiber. 

Annet: Politisk dialog på sosiale medier, Tomt der man vil, Familie, Manglene universell 
utforming, Mild urbanisering av bygdesentrum, Ta bort vindmøllene, Kultur, Ser på meg selv 
som utlending, Søk hjelp, Kor som ikke er tilknyttet religion, Utdannelse, Folk må tåle kritisk 
spørsmål rundt nedbygging, Imøtekommenhet på rådhuset, Åfjord kommune legger 
hindringer der det er mulig, Trenger ikke alkohol i alle sammenhenger, Hytteeier, Ta vare på 
pårørende, Kommuneoppløsning, En kommune som tenker på alle – ikke bare de med tykk 
lommebok. 

Vet ikke: Vet ikke. 

 

10. Synes du Åfjord er et samfunn som aksepterer mangfold? (1 = helt uenig, 5 = helt enig) 

 

Figur 14: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n=826) 
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11. Hva kan du bidra med for å inkludere, være åpen og raus? 

 

Figur 15: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=260, n2=365) 
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Figur 16: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=64, n2=75) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Smile og hilse på alle: Smile, Si hei og hilse på alle. 

Være åpen: Være åpen. 

Være rause: Være raus. 

Være inkluderende: Være inkluderende, Være sosial med alle. 

Møte folk med respekt: Møte folk med respekt, Ta imot nye folk. 

Inviter noen hjem/på aktivitet: Inviter noen hjem/på aktivitet, Besøke folk, Ta mer folk inn 
i livet vårt. 

Være tolerant og akseptere ulikheter: Være tolerant, Ta imot alle, Akseptere ulikheter, 
Mindre rasisme, Slå ned på fordommer, Lære tidlig at forskjellsbehandling ikke er greit, 
Omgå de som «lever på siden av malen», Alle får være som de vil, Anerkjenne at alle har 
samme verdi. 

Delta i samfunnet: Delta, Være med sosial/aktiv, Være samfunnsengasjert, Være engasjert. 

Framsnakke: Snakke godt om andre, Unngå ryktespredning, Framsnakke. 

Delta i frivilligheten: Jobb frivillig, Still opp på dugnad/frivilligheten. 

Være positiv: Tenke positivt/være positivt, Applauder tiltak. 

Være interessert, imøtekommende og hyggelig: Være nysgjerrig/interessert, Være et godt 
medmenneske, Være imøtekommende, Være omgjengelig/hyggelig/grei, Den gylne regel, 
Oppføre se ordentlig. 

Bry deg, se og snakk med folk: Se folk, Ta vare på folk, Være behjelpelig, Spørre folk 
hvordan de har det, Ta hensyn, Gi mer av meg selv, Snakke med folk, Stå sammen, Tenke på 
alle, Være til stede, Hjelpe hverandre, Vise at du bryr deg, Være en venn, Være en 
støttespiller, Være på tilbudssiden. 

Vet ikke: Vet ikke. 

Ingenting: Ingenting. 

Annet: Delta på multikulturelle arrangement, Hold munn hvis du ikke kan si noe positivt, 
Arrangere pride, Ta imot flere flyktninger, Kommunikasjon, forutsigbarhet, Ikke være et 
nettroll, Aktiviteter som treffer flere kulturer, Ha tid til dem rundt deg, Ut på tur, Gjøre deg 
synlig med gode holdninger, Organiser festivaler/fest, Være meg selv. 
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Kunst, kultur og aktivitet 

Det er ønskelig å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. 

12. Hvor viktig er kunstopplevelser for deg i ditt nærmiljø? (1 = lite viktig, 5 = svært viktig) 

 

Figur 17: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n=826) 
 

13. Hvor viktig er kulturopplevelser for deg i ditt nærmiljø? (1 = lite viktig, 5 = svært viktig) 

 

Figur 18: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n=826) 
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14. Hvor enkelt er det å være fysisk aktiv i ditt nærmiljø? (1 = svært vanskelig, 5 = svært enkelt) 

 

Figur 19: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n=826) 
 

 

15. Har du forslag til kunst, kulturaktiviteter eller fysisk aktivitet som bør/kan etableres i ditt 
nærmiljø? 

 

Figur 20: Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1= 421, n2 = 512) 
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Figur 21: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1= 72, n2=74) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Arrangement: Konserter, Familiekonserter, Festivaler, Utstillinger, Kunstutstilling, Bokkafè, 
Pop-up utstillinger, Arrangement tilpasset alder, Familier, Personer med nedsatt 
funksjonsevne, Lysvandring (flere steder i kommunen), Arrangement for å vise kulturarv, 
Tradisjoner og historie 

Tilbud barn og unge: Flere ulike aktiviteter, Volleyball, Basket, Kajakk, Friidrett, 
Padeltennis, Tennisbane, Discogolf, Bowling, Skatebane, Klatrehall, Dans, Dykking, 
Motorsport, Gaming 

Tilrettelagte turstier: Merking av turstier, Klopping, Skilting, Informasjon om turstier, Flere 
opplyste turstier (som Åsmundvatnet) 

Uteområder: Flere lekeplasser, Utendørs treningspark, Tilpasset store og små, Rasteplasser 
ved populære turmål/utsiktspunkt 

Flerbrukshus: Flerbrukshus som kan brukes til ulike aktiviteter: til ulike idretter, basseng, 
treningssenter, Flerbrukshus flere steder i kommunen 

Tilbud til voksne: Flere gruppetimer (eks. spinning), Turgrupper, Tilbud gjennom hele året, 
Tilbud for fritidsåfjordinger 

Støtte: Støtte til lokale arrangører, Støtte til kulturskole, Støtte til korps 

Kino: Oftere kino, Samme film flere ganger, Kino på flere steder i kommunen 

Tilbud i hele kommunen: Tilbud om flere fritidsaktiviteter rundt i hele kommunen 

Sykkelaktiviteter: Sykkelsti, Terrengsykkel-løype 

Snøaktiviteter: Snøscooterløype, Flere skiløyper 

Ivaretakelse: Ivareta og utnytte kulturhus/forsamlingshus og områder, Ta vare på disse 
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Svømmeaktiviteter: Svømmelag, Svømmetrening, Svømmetrening for ulike aldre, kjønn og 
religioner 

Badeaktiviteter: Badebrygge, Badestiger 

Båtaktiviteter: Kano, Kajakk, Utleiemuligheter av båt, kano 

Bibliotek: Bibliotek 

Informasjon: Bedre informasjon om tilbud i kommunen 

Tilfreds: Ok, Ting er bra 

Nei: Ingen forslag 

Annet: Annet 

Vet ikke: Vet ikke 

 

Kulturarv 

Kulturarven er all kulturen vi har arvet etter generasjonen før oss, både fysiske gjenstander og 
kulturuttrykk som sanger, eventyr, mat, dans, kunst og litteratur. 

 

16. Hva må vi gjøre for å ta vare på kulturarven? 

 

Figur 22: Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1= 441, n2 = 554) 
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Figur 23: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1= 64, n2=71) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Ivaretakelse og vedlikehold: Lage en oversikt over hva som er viktig å ta vare på, Ta vare på 
det viktigste, Ta vare på det vi har i dag, Vedlikehold, Forpakte dyrket mark, Hindre 
utflytting, Ivareta småbruk 

Ivareta tradisjoner: Ivaretakelse av tradisjoner, dialekt, bygg, områder, mattradisjoner, 
Opplæring videre, Nedskriving av oppskrifter. 

Kunnskap: Ta det mer inn i skolen, Lære om det, Øke kunnskapen, Lære videre til neste 
generasjon 

Museum og utstilling: Flere museer, Mer informasjon om de private musene, Generelt mer 
informasjon, Utstilling av objekter på bibliotek, Offentlige rom, Fremvisning av kulturarven 

Kulturarrangement: Konserter/arrangement ved historiske steder, Spel 

Informasjon: God informasjon, Synliggjøring 

Bidra og støtte: Bidra og støtte de som tar vare på kulturarven vår, Pengestøtte 

Ivareta naturen: Ta vare på naturen, Stans vindmølleutbygging, Riv vindmøllene 

Skape interesse: Skape interesse for kulturarven, Engasjere ungdom 

Bruk kulturarven: Bruk kulturarven 

Åfjords historie: Større fokus på Åfjordsbåten, Brevold fotografiene og samisk kultur 

Digitalisering: Digitalisering av bilder, tekst, sanger osv.  

Ivaretatt: Den blir tatt vare på 

Ikke viktig: Ikke viktig 

Vet ikke: Vet ikke 
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Kommunen som tjenesteyter 

17. Får du den informasjonen du har behov for? 

 

Figur 24: Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1 = 821) 
 

18. Hvis nei, begrunn. 

 

Figur 25:Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1 = 104, n2 = 132) 
 

680

114
27

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Ja Nei (tom)

Får du den informasjonen du har behov for?

34

28

14
10

6 5 4 3
1

15
12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hvis nei, begrunn?



49 
 

 

Figur 26: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1= 16, n2=21) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Utilgjengelig: Vanskelig å finne informasjon, Vanskelig å komme i kontakt med 
ansatte/saksbehandlere, Informasjon i lokalavis utilgjengelig (pluss-saker) 

Informer via SMS/mail: Mer info/varslinger på SMS og/eller mail, Mer varsling ang. 
hendelser i kommunen 

Dårlig oppdatert: Dårlig oppdatering av hjemmeside, Facebook m.m.  

Bruker ikke internett: Bruker ikke internett, Har ikke Facebook 

Manglende inkludering: Lite involvering, Lite inkludering av fritidsåfjordinger 

Hverken eller: Hverken fornøyd eller misfornøyd om man får nok informasjon 

Nok informasjon?: Får man nok informasjon? 

For seint: Får informasjonen alt for sent 

Avstand: Avstand fra sentrum i kommunen (Årnes), Avstand spiller en rolle, Mindre 
informasjon jo lengre avstand 

Tilfreds: Ok, Tilfredsstillende, Fornøyd, Lett tilgjengelig informasjon, Mottar Åfjordingen i 
posten (da ser man hva som skjer i kommunen)  

Vet ikke: Vet ikke 
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19. Hvilke tjenester benytter du og hva tenker du er god kvalitet i tjenesten? 

 

Figur 27:Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1 = 350, n2 = 454) 
 

 

Figur 28: Viser fordelingen av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1= 46, n2=62) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Kommunale tjenester: Vann og avløp, Renovasjon, Servicetorget, Landbrukskontor, 
Tekniske tjenester, Kontakt med saksbehandlere 

Helsetjenester: Lege, Tannpleie, Sykehjem, Helsestasjon  

Lokalt næringsliv: Lokale dagligvarebutikker, Klesbutikker, Restauranter  

Fritidsaktiviteter: Haller, Idrett, Turløyper, Trimpoeng-appen, Klubben, Treningssenter 

Barnehage og skole: Barnehage og skole 
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Digitale nettsider: Åfjord kommunes hjemmeside, Postliste, Facebook 

Kulturaktiviteter: Kulturskole, Konserter 

Bibliotek: Bibliotek 

Gode tjenester: Synes tjenestene er gode, Fungerer bra 

De fleste: Bruker de fleste av tjenester i kommunen 

Dårlig kvalitet: Ikke oppdatert, Uoversiktlig, Ikke tilgjengelig, Manglende informasjon, 
Utdatert, Vanskelig å finne informasjon på nettsiden, Bruker ikke Facebook (og går glipp av 
informasjon) 

Kollektiv: Buss 

Andre: NAV, Banken 

Ingen, nei: Bruker ingen 

Vet ikke: Vet ikke  

 

20. Hvordan kan Åfjord kommune gjøre hverdagen din enklere gjennom digitale løsninger? 

 

Figur 29: Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1= 338, n2=394) 
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Figur 30: Viser fordelingen av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1= 49, n2=59) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Brukervennlighet: Enklere, Bedre og moderne løsninger som fungerer (eks. på 
hjemmesiden), Chattefunksjon på hjemmesiden 

Oppdatert informasjon: Mer aktivitet og oppdatering på hjemmesiden, Facebook 

Nettilgang og dekning: Bedre internett/fiber og mobildekning i hele kommunen, 
Tilkoblingsmuligheter for fritidseiendommer 

For mye digitalt: Ikke alle bruker digitale tjenester, Manglende kunnskap om digitale 
tjenester, Ønsker ikke å bruke det 

Mer digital informasjon: All informasjon i en app, Mer bruk av Instagram, Informasjon på 
hjemmesiden, Kalender med oversikt over aktiviteter, Digitalisering av Åfjordingen 

Varsling: Informasjon på mail/SMS 

Gode prosesser: Forenklet søknadsprosess, Raskere behandlingstid, Enklere å komme i 
kontakt med saksbehandler 

Opplæring: Opplæring i digitale løsninger/verktøy 

Utbedring: Utbedre ulike digitale tjenester som kommunen bruker (f.eks. innen skole og bhg) 

Ikke endre: Ikke endre når tjenestene/løsningene fungerer 

Informasjon: Informasjon om hva som er tilgjengelig 

Bruker: Bruker digitale løsninger, Bruker ved behov 

Tilfreds: Ok, Er fornøyd 

Vet ikke: Vet ikke  
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21. Hva skal til for at du bruker digitale løsninger? 

 

Figur 31: Viser fordelingen av alle innkomne svar. (n1= 373, n2=411) 
 

 

Figur 32: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=50, n2=55) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Bruker digitale løsninger: Bruker digitale løsninger 

Brukervennlig: Brukervennlig, Enkle og gode løsninger 

Nett og dekning: Fungerende nett, Fiber og mobildekning 

Tilgjengelig: Lett tilgjengelig 

Ved behov: Ved behov 

Fungerende løsninger: Enkle og oppdaterte løsninger som fungerer, Hjemmeside, App med 
alt av informasjon 
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Bruker ikke: Bruker ikke digitale løsninger 

Opplæring: Opplæring, Kunnskap og veiledning 

Kun digitalt: Ønsker bare digitale løsninger 

Man er nødt: Eneste måten å skaffe informasjon, Man er nødt til å bruke det 

Mindre digitalt: Mer fysiske møter, Mer på papir 

Vet ikke: Vet ikke 

 

Infrastruktur og arealforvaltning 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 

22. Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 

 

Figur 33: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 553, n2=963) 
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Figur 34: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=71, n2=108) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Utbedring av veier: Utbedring av veier/Tuneller. 

Utbedring av veier/Tuneller: Kollektivtransport, Hurtigbåt, Kjøreplikt taxi. 

Bredbånd/fiber: Bredbånd/fiber. 

Ladestasjon for el-bil: Ladestasjon for el-bil. 

Telekommunikasjon, radio og TV: Telekommunikasjon/mobildekning, Bedre DAB, Bedre 
TV-signaler, Utbygging av nødnett. 

Vannforsyning: Vannledninger, vannsikkerhet og vannkvalitet. 

Strømforsyning: Sikker strømforsyning, Billigere strøm, Strøm i jordkabel. 

Styrke grendene: Tiltak utenfor sentrum, Bygge hvor som helst, Sentrumsstruktur (utenom 
Årnes), Nærbutikker, Boligtomter utenfor sentrum, Bensinstasjon i grendene, Opprettholde 
næringsliv i distriktene. 

Avløpsanlegg: Avløpsanlegg. 

Tilrettelegging gange og sykling: Tilrettelegge for gange og sykling. 

Skole og barnehage: Større skoleenheter, Større barnehager, Skole/barnehage der folk bor, 
Gode skoler. 

Helse og omsorg: Helsebussen, Gode helse- og omsorgstjenester, Tannleger. 

Natur- og arealforvaltning: Fjerne vindmøllene, Ikke infrastruktur i 
naturområder/arealforvaltning, Planer for tiltak mot klimaendringer. 
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Boligbygging: Sentralisering, Boligfelt, Bokollektiv/aldersvennlige boliger, Boliger til leie, 
Blokk og rekkehus. 

Sjørelatert infrastruktur: Kaianlegg (sjøtransport), Småbåthavner, Ladestasjon for el-båter, 
Drivstoffpumpe ved havn. 

Kommunale tjenester: Prioriter fastboende, Bedre kommunale tjenester, Digitale løsninger, 
En kommune på Fosen. 

Fritidsområder: Badeplass, Plass for aktiviteter, Vedlikeholde stier og kjerreveier, 
Fritidsområder, Turløyper. 

Arbeidsplasser: Arbeidsplass for "begge", Arbeidsplasser. 

Universell utforming: Universell utforming. 

Renovasjon: Bedre renovasjon, Flere søppelkasser. 

Næringsområder: Industriområder, Flere butikker. 

Sosial infrastruktur: Sosiale møteplasser. 

Annet: Flere lekeplasser, Flere rasteplasser, Bilberging tungtransport, Annet, Billigere 
drivstoff, Begrense infrastruktur til hytter, Støyskjerming, Kontantbetaling (legekontor), 
Rimeligere ferge, Rimeligere bompassering, Forbedret HMS, Toaletter, Snøskuterløyper, Tuk 
tuk, Useriøst, Kino, Aktivitetshus. 

Ingen/Vet ikke: Ingen, Vedlikeholde det vi har, Vet ikke. 

Naturmangfold 

Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som fines i naturen. I tillegg kommer 
geologiske og landskapsmessig mangfold. 

23. Hva kan vi gjøre for å ta vare på naturmangfoldet? 
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Figur 35: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 429, n2=527) 
 

 

Figur 36: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=65, n2=79) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Vern og hindre naturinngrep: Unngå naturinngrep/vern, Ikke flere vindmøller, Begrens 
hyttebygging, Ikke motorferdsel i utmark, Forvaltning av hav og sjø, Skånsom bruk av 
naturen/har den til låns, Fokus på enkelt friluftsliv, Begrens oppdrettsanlegg, Mindre 
skogshogst/hogstflater, Ikke vannskuter, Ikke bygging i strandsonen, Fortetting, Begrens 
taretråling. 

Skjøtsel av natur: Beiting, Skogrydding/hindre gjengroing, Tilrettelegge for biologisk 
mangfold/kultivering, Regulering av jakt og fiske, Hindre/fjerne fremmedarter. 

Unngå forsøpling og forurensning: Unngå forsøpling og forurensning/søppelrydding, 
Hindre forurensning fra oppdrett, Unngå lysforurensning. 

Høsting og bruk av naturen: Høsting/bruk, Flere turløyper/tilrettelegging, Tilgjengeliggjør 
mindre viktige områder, Flere snøskuterløyper, Tillat snøskuterkjøring, Flere vindmøller, 
Lettere tilgang til boligområder (strandsonen), Skogskjøtsel/skogbruk. 

Informasjon, kunnskap og holdninger: Informasjon/kunnskap/holdninger, Politisk 
bevissthet, Gode verneplaner, God arealplaner som følges. 

Restaurere natur: Fjerne vindmøller, Restaurere natur. 

Jordvern: Ikke nedbygging av dyrket mark. 

Aktivt landbruk: Dyrk Fosen, Økologisk landbruk, Aktivt/effektivt landbruk.0 

Viltforvaltning: Fredning av truede arter, Utrydd enkelte arter. 
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Annet: God dyrevelferd, Ta hensyn til samene, Samordnet energiforsyning, Sunn fornuft, 
Ingen ting/ikke et problem/bra som det er, Annet/useriøst. 

Vet ikke: Vet ikke. 

24. Hvordan kan vi arbeide sammen for en ren natur i vår kommune? 

 

Figur 37: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 455, n2=592) 
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Figur 38: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=75, n2=87) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Unngå forsøpling/søppelrydding: Søppelrydding/unngå forsøpling, Innsamling av 
kjøretøy/maskiner. 

Informasjon, holdninger og tilrettelegging: Informasjon, holdninger, bevisstgjøring, 
tilrettelegging, Reduser forbruk/bevisste valg. 

Bedre renovasjonsordning generelt: Renovasjonsordninger, Toaletter og tømmemuligheter 
for bobiler/camping, Reduser bruk av kjøretøyer, Hindre lydforurensning, El-biler, Bedre 
veier (mindre forurensning), Ikke bruk strøsand. 

Søppeldunker/containere der folk ferdes: Søppeldunker/containere der folk ferdes. 

Hindre/redusere forurensning: Hindre forurensning/utslipp. 

Bedre hytterenovasjon: Bedre ordning for hytterenovasjon. 

Søppelrydding i landbruket: Rydde søppel fra landbruket (landbruksplast). 

Fjerne/ikke flere vindmøller: Fjerne/ikke flere vindmøller. 

Stimulerende tiltak: Stimulerende tiltak. 

Naturvern: Ta vare på naturen, Fjern uønskede arter (sitkagran), Restaurering av naturen, 
Ikke snøskuterløyper. 

Søppelrydding i næring: Hindre forurensning fra næring 

Hindre forsøpling/forurensning fra oppdrett: Begrens oppdrett og forurensning fra denne. 

Annet: Annet, Ingenting/bra som det er, Snøskuter og snøskuterløype, Digitalisering, 
Flere/beholde vindmøller, Varsle om ulovlige søppelplasser, Ansette folk til rydding (i stedet 
for kontorjobb), Skogplanting. 

Vet ikke: Vet ikke. 

 

Næringsutvikling og arbeidsplasser 

Det er ønskelig å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i overenstemmelse med 
FNs bærekraftsmål, samtidig som vi vil skape bolyst i kommunen vår. Dette perspektivet må 
legges til grunn for svarene i de tre neste spørsmålene. 
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25. Hva kan vi gjøre for å skape bolyst? 

 

Figur 39: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 489, n2=900) 
 

 

Figur 40: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=76, n2=133) 
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Figur 41: Viser fordeling av svar fra fastboende i Åfjord. (n1=359, n2=668) 
 

 

Figur 42: Viser fordeling av svar fra fritidsåfjordinger. (n1=130, n2=232) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Arbeidsplasser: Arbeidsplasser. 
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Fritidsaktiviteter: Fritidstilbud og sosialt tilbud for alle, Kulturtilbud, Idrettstilbud. 

Barnehage og skole: God barnehage og skole, Nærhet til skole- og barnehage, God skole- og 
barnehagedekning, Utdanningsmuligheter, Beholde/utvikle videregående skole. 

Gode tjenester og service: Enklere og raskere byggesaksbehandling, Tilpassede 
åpningstider, Godt helse- og omsorgstilbud, Mulighet til å bo hjemme lenge, Taxi hele 
døgnet, Flere/nære butikker og spisesteder, Offentlige tjenester i nærheten, Gode 
tjenester/godt servicenivå, Digitale løsninger. 

Boliger av ulik type: Boliger, Sentrumsnære boliger, Rimelige boliger, Leie før eie, Flere 
utleieboliger, Tilrettelagte boliger, Frigjøre boliger og småbruk til boligformål. 

Infrastruktur: Fiber/bredbånd, Gang- og sykkelvei, Bedre mobildekning, Bedre 
kollektivtilbud, Flere og bedre gatelys, Gode veier, God infrastruktur, Lekeplasser, Lokale 
energitiltak, God renovasjonsordning, El-billadere. 

Boligtomter: Boligtomter/boligfelt, Rimelige boligtomter. 

Inkludering/mangfold: Inkludering/mangfold. 

Satsing utenfor sentrum (Å): Næringsmuligheter utenfor sentrum, Likhet i hele kommunen, 
Satsing utenfor sentrum, Levende grender. 

Møteplasser: Møteplasser/sosiale arenaer. 

Stimulerende tiltak: Lavere kommunale avgifter, Oppfølging av tilflyttere, Stimulerende 
tiltak. 

Bygging der folk vil bygge: Bygging der folk vil/Bygging i strandsonen. 

Informasjon og kommunikasjon: Informasjon og kommunikasjon, Framsnakking. 

Natur og friluftsliv: Turstier/tilrettelegging for turmuligheter, Ta vare på naturen. 

Næringsliv: Støtte/utvikle næringsliv, Sats på reiseliv. 

Estetiske tiltak: Forskjønning av områder, Bomiljø uten støy, Bomiljø uten lysforurensning. 

Sentrumsutvikling: Levende sentrum/sentrumsutvikling. 

Trygghet: Skape trygghet, Ambulansetjeneste, Gode oppvekstsvilkår. 

Fjern vindmøllene: Fjern vindmøllene. 

Behov for arbeidskraft: Vi trener arbeidere. 

Annet: Ingenting/bra som det er, Ikke legge opp til stor vekst, Tilrettelegge for unge, Ta vare 
på de menneskelige ressursene som er her, Færre hyttefolk, Annet. 

Vet ikke: Vet ikke. 



63 
 

26. Hvordan kan vi legge til rette for ønsket næringsutvikling og arbeidsplasser? 

 

Figur 43: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1=233, n2=313) 
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Figur 44: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=33, n2=40) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Tilrettelegging/bistand av kommunen/Åfjord utvikling: Tilrettelegging/bistand av 
kommunen, Rask og smidig saksbehandling, Nok ressurser til teknisk etat, Fjerne 
byråkratiske hindringer/enklere søknadsprosess, Veiledning, Verksted/samtaler/ideskapning, 
Vær åpen for muligheter/forslag, Være på tilbudssiden ved etablering av ny virksomhet, 
Næringsselskap som bidrar aktivt ved nyetablering, også små, La de som vil satse/bygge få 
lov, Gjøre det lett å starte gründervirksomhet, Skape felles arena for næringslivet, Dialog 
mellom kommune (ikke AU) og næringsliv. 

Støtteordninger: Støtteordninger, Billig leie av lokaler i starten, Kutt i tilknytningsavgifter 
osv i etableringsfasen, Belønne engasjement, Redusere høye fraktkostnader, Senk 
formueskatten, Ikke øke avgifter, Lave kommunale skatter/avgifter, Mindre skatt for 
næringsdrivende. 

Ledig (og rimelig) næringsareal/lokaler: Ledige og billig næringsareal, Skaffe lokaler, 
Frigjøre areal for nybygg, Kontorplasser i Brandsfjord. 

God/bedre infrastruktur: Bedre veger, Bredbånd/telekommunikasjon, God infrastruktur 
(også strøm), Friste med billig strøm, Utnytte elektrisk kraft bedre. 

Gode kommunale tjenester og sosial infrastruktur: Gode kommunale tjenester i hele 
kommunen, Fleksible digitale løsninger for jobb/skole -> ta fri/reise, Billigere 
barnehage/SFO, Møteplasser, Rammene for et godt liv bør være fokus, Sosial infrastruktur, 
Sats på folkehelse, Bolyst (næring og samfunnsutvikling samtidig). 
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Ta vare på og videreutvikle eksisterende næringsliv: Bruke lokalt næringsliv, Stimulere til 
vekst i eksisterende arbeidsplasser, Prioritere det lokale, Lytt til næringslivet, Ta vare på 
eksisterende næringsliv og videreutvikle, Oppfordre næringsdrivende til å starte noe nytt. 

Attraktive boliger/utleieboliger/tomter: Attraktive boligtomter, Tomt til OK pris, Bolig, 
Billigere boliger, Utleieboliger.  

Kommunen/Åfjord utvikling jobbe aktivt for nye arbeidsplasser: Kommunen jobb aktivt 
for nye/moderne arbeidsplasser, Tenke framtidsrettet, Få inn større industri med flere 
arbeidsplasser, Oppfordre gründere/Vær åpen for gründere, Nye virksomheter, Gjøre oss 
attraktive, Framsnakke områder i kommunen som kan passe næring, By på kommunen vår, 
God markedsføring. 

Se muligheter - ikke begrensninger: Møte positivitet/tenke positivt, Se muligheter - ikke 
begrensninger. 

Fokus på hele Åfjord kommune: Tenk hele Åfjord - ikke bare sentrum, Sats på utkantene 
også. 

Ordninger for å motivere ungdom til å flytte hjem: Belønningssystem for studenter som 
vil flytte hjem, Hjelpe ungdom med fiskeriutdanning, Praksisplasser for ungdommen og 
andre, Jobb til ungdom, Motivere ungdom til å komme tilbake, Vis fram arbeidsplassen. 

Beholde og utvikle Åfjord vgs: Flere linjer på ÅVGS, Videregående skole i Åfjord. 

Satse på primærnæringene (landbruk/fiske): Ta vare på areal til primærnæringer, 
Utvikling av jord- og skogbruk, Bedre økonomi i landbruket, Satse på fiske/blå sektor. 

Må følge FN's bærekraftsmål: Må følge FN's bærekraftsmål, Spare natur og miljø. 

Kollektivtransport på land og vann: Lettere å reise langs kysten - veg eller hurtigbåt, 
Kollektivtrafikk. 

Annet: Innbyggerundersøkelse, Ta bort vindmøllene, Flere vindmøller, Ta bort makt fra de 
veletablerte, Nytenkning, Inkluderende holdninger, Sats på den uformelle kompetansen i 
Åfjord, Fjern misunnelse og kameraderi, Fokusere på å få så mange som mulig ut i arbeid, 
Satse mere, Snakk med ressurssterke åfjordinger utenfor kommunen, Bru over 
Trondheimsfjorden, Bedre debattforum, Definere og kommunisere et tydelig verdigrunnlag 
for Åfjord kommune, Trafikksikkerhet, Ikke sett næringsliv og geografi opp mot hverandre, 
Spill på turismen, Ikke tenkt for stort, Ta vare på de små, Kommune bør ansette lokale folk, 
Fokus på ulike næringer, Hva trenger vi? Hva kan vi produsere?   

Vet ikke: Vet ikke. 
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27. Hvordan kan vi tiltrekke oss ønsket og nødvendig kompetanse i Åfjord? 

 

Figur 45: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 350, n2=520) 
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Figur 46: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=41, n2=48) 
 

Hver av gruppene er en sammenføyning av flere undergrupper, slik det er gjengitt nedenfor. 

Arbeidstidsordninger fleksibilitet tid og sted: Gode arbeidstidsordninger – fleksibilitet på 
tid og sted, Innføre 6-timersdag. 

Bolig/utleieboliger/boligtomter i hele kommunen: Bolig/utleieboliger/boligtomter i hele 
kommunen. 

Attraktive tilbud dag/kveld i kommunen: Sosial tilhørighet/infrastruktur, Gode tilbud til 
familier, Attraktive tilbud dag/kveld i kommunen, Gjøre kommunen attraktiv for alle, Gode 
oppvekstsvilkår, Levende og inkluderende samfunn for hele familien. 

Gode lønn og pensjonsordninger: Gode lønn og pensjonsordninger. 

Gode fagmiljø/kollegialt samhold: Dele stillinger mellom kommuner/jobbe flere steder - 
større fagmiljø, Gode fagmiljø/kollegialt samhold, Tverrfaglig samarbeid med næringslivet, 
Godt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Markedsfør det som er bra med Åfjord: Synliggjøre/markedsføre/lokke e med alt som 
Åfjord kan by på (billig bolig, utsikt, natur osv.), Reklamere med billige tomter/hus, varierte 
og gode arbeidsoppgaver, Framsnakking, Ha en plan for å synliggjøre alt som er bra med 
Åfjord, Reklamer for og bruk lokalt næringsliv. 

Gode og rimelige offentlige tjenester: Gode og rimelige offentlige tjenester, 
Ambulansetilbudet må være tilstrekkelig, Jobbe videre med omdømme til Åset skole. 

Vær imøtekommende og inkluderende: Vær imøtekommende og inkluderende, Ta imot/ta 
vare på de som kommer flyttende, Skape god "datingkultur" slik at folk blir. 

Flere linjer ved ÅVGS: Flere linjer ved ÅVGS. 

Jobb for to: Jobb for to, Fosen-samarbeid om jobb for to. 

Jobbe med stedsutvikling og attraktivitet: Jobbe med stedsutvikling og attraktivitet, 
Urbanisering av bygda. 

God kollektivtransport og infrastruktur: Fiber, Bedre veger, God kollektivtransport, God 
infrastruktur, Næringsareal, Flyrute Ørland-Gardermoen, Kort reisetid til Værnes, Trondheim, 
Ørland, Roan og Namsos. 

Tilby goder med bindingstid: Goder når du har vært ansatt i x antall år, Tilby goder andre 
ikke får – bindingstid. 

Utvikle eksisterende kompetansemiljø: Verdsette de som er her, Bruke kompetansen på de 
som er her på riktig måte, Kompetanse på hva som finnes og kan ordnes i kommunen, Bruk 
lokal kompetanse, Bygg ut og sats på eksisterende kompetansemiljø - private/offentlige, Sats 
på lokal ungdom, Ansette folk med tilhørighet 

Rekruttering i vgs og høyskoler: Informasjon om behov og stimulering i ÅVGS, Rekruttere 
internasjonalt, Rekrutter folk fra nye ukjente miljø, Rekrutteringsarbeid på skoler universitet, 
Aktiv invitasjon. 

Flere attraktive arbeidsplasser – høyere utdanning: Flere arbeidsplasser, Arbeidsplasser 
som krever høyere utdanning, Attraktive og nye arbeidsplasser. 
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Støtteordninger ved etablering (flytting): Mindre kommunale avgifter første år, Billige 
etableringsutgifter, Hjelp til boliglån. 

Utdanning/videreutdanning/omskolering/læreplasser: Støtteordninger til utdanning – 
bindingstid, Tilby/tilrettelegg for videreutdanning/omskolering/læreplasser, Desentralisert 
utdanning. 

Synliggjøre behov/lyse ut – samarbeid med private: Synligjøre hvilken kompetanse som 
mangler, Felles utlysninger mellom kommune og privat, Lyse ut stillinger, Tilby faste 
stillinger. 

Lytt til folket: Lytt til folket. 

Utfordringer og interessante oppgaver: Gode prosjekter, Tilby utfordringer og interessante 
oppgaver. 

Sats på det grønne skiftet: Ta vare på naturen, Sats på det grønne skiftet. 

Legg til rettet for arbeid i hele kommunen: Vis fram/ta i bruk hele Åfjord -ikke bare 
sentrum, Tilrettelegg for arbeid i hele kommunen, Bedre oppvekstsvilkår i utkantene. 

Annet: Offensiv/patriotisk ledelse i kommunen, Ved vekst i Åfjord, Ledere må være 
medledere - ikke "sjefer", Styrke bemanning der det er behov, Ansette familier, Ta bort 
vindmøllene, Fjern formueskatt, Tiltrekke seg stor kjeder for eksempel Biltema, Ny teknologi, 
Etablere "kontorbedrifter", Idédugnad, Fortsette god jobbing innenfor feltet, Åfjord kommune 
må opparbeide seg tillit hos innbyggerne, Dialog med fritidsåfjordingen, Hør på Roar 
Svenning, Tilrettelegging og nok kompetanse for å unngå slitasje, Vær offensiv, Aksepter 
introverte arbeidstakere, Flere innbyggere, Legge til rette for at fritidsbeboere kan bo i 
fritidsboligen, Flere elbilladere, Slå sammen Fosen-kommunene og legg ned 
fylkeskommunen, Flytt oppgaver til kommunen, Tenke nyskapende og framtidsrettet, Være 
mer positiv, Likebehandling - goder for alle ikke bare nyansatte. 

Vet ikke: Vet ikke. 
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Avsluttende spørsmål 

28. Hvilke forventninger har du til samfunnet rundt deg? 

 

Figur 47: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 241, n2=327) 
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Figur 48: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=47, n2=59) 
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At alle er imøtekommende og vennlig: Høflighet, Kardemommeloven, Behandle hverandre 
godt og med imøtekommenhet og vennlighet. 

Positivitet: Positivitet, Blide folk med positive holdninger. 

At alle bidrar til en miljøvennlig og bærekraftig kommune: Alle bidrar til en miljøvennlig 
og bærekraftig kommune, At utbygging av natur tas på alvor, Ren natur - ta vare på naturen. 

Nyskapende og utviklingsorientert: Dynamisk samfunn, Utviklingen fortsetter som i dag - 
mål/visjoner, Gi gass - se fremover/fremtidsrettet, Utvikling av moderne bygd. 

At folk blir hørt og tatt på alvor: Å bli hørt og tatt på alvor, Se og bli sett, Unge må bli hørt. 

At folk blir behandlet rettferdig og likt: Rettferdighet, Likebehandling. 

Et trygt og fredelig samfunn: Et godt og fredelig samfunn, Trygghet. 

Boligtilbud i alle livsfaser: Legge til rette for tomter, Boligtilbud - for unge og eldre – alle, 
At vi kan bo der vi bor, Utvikle områder for tettere bofellesskap. 

Tjenestetilbud i hele Åfjord kommune: Ta vare på bygdene, Sykehjem og legekontor i 
Roan består, Skole/barnehage i Roan, At brannberedskap består, En skole for norddelen av 
kommunen, God ambulanse beredskap i nord, Ta i bruk hele kommunen også utkantene. 

Utradere bygdedyret/få slutt på misunnelse: Utradere bygdedyret/få slutt på misunnelse, 
Anerkjennelse for suksess. 

Annet: Ta vare på ting, At ting skal være enkelt, Mindre byråkrati enn i Trondheim, Ta bort 
vindmøllene, At politikerne tar ansvar, Støtteordning til nærbutikker, Framgang på 
arbeidsplasser, Imøtekommenhet og svar ved henvendelse, Det gode friluftsliv, At alle gjør 
det de er ansatt til, Være kritisk til politikerne, Støtte lokalt næringsliv, Heie på de som prøver 
noe nytt og støtt de som feiler, Tilrettelegge for gründere, God dialog mellom politikerne og 
administrasjon, Trygge arbeidsplasser, Tilstrekkelig handelstilbud i nærheten, Positiv 
kommuneadministrasjon, Muligheter for alle, At det fungerer, Alle har en meningsfull 
hverdag, Har ansvar selv.  

Vet ikke: Vet ikke. 
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29. Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord kommune (gjennom hele livet)? 

 

Figur 49: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 380, n2=672) 
 

 

Figur 50: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=55, n2=89) 
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Gode helsetjenester: Gode helsetjenester for alle (fra vugge til grav), Oppfølging av barn og 
unge, Tilbud psykisk hjelp, Fungerende hjemmetjeneste, Legevakt i kommunen, De eldre har 
det bra, Godt tilrettelagt for alderdommen, Gode tjenester til eldre (eks. Helsebussen), Trygge 
tjenester, Helsehus og eldresenter med fokus på aktivitet 

Gode tilbud gjennom hele livet: Gode tilbud og tjenester i kommunen gjennom hele livet, 
Kvalitet i tjenestene 

Gode oppveksttilbud: Gode skoler og barnehager, Godt miljø i skoler og barnehage (uten 
mobbing og utenforskap), VGS, God kompetanse i bhg og skole, Stor nok skole (ingen elever 
i brakker) 

Arbeidsplasser: Nok arbeidsplasser, Heltidsstillinger, Jobb hele livet, Godt arbeidsmiljø, 
Jobb man trives i 

En trygg og vennlig kommune: Trygghet, Trygt å bo i Åfjord kommune, Frihet, Man blir 
tatt vare på (fastboende og fritidsboende), Aksepterer mangfold, Åpen og positiv, Raus 
kommune, Lik behandling, Stødig kommune, God økonomi,  

Bygdene må ivaretas: Ikke redusere tilbud, La eksisterende tilbud tilbys, Stabile 
tjenestetilbud i utkantene (eks. skole, lege, sykehjem, fritidstilbud), Flerbrukshus i utkantene, 
Unngå sentralisering, Lokalsamfunnene må ivaretas 

Fortsette med det gode arbeidet: Fortsette med det gode arbeidet som gjøres i dag, Åfjord 
kommune gjør en god jobb nå 

Fokus på natur og miljø: Ren og fin natur, Fri for søppel, Grønne lunger i sentrumsområder, 
Gode naturopplevelser, Helst fri for vindmøller, Ivaretakelse av naturen 

Trivsel: Trivsel, Samhold, Godt fellesskap, Venner og familie, Ha det bra, Lev livet, Gjøre 
ting som gjør deg glad 

Gode fritidstilbud: Gode idretts- og fritidstilbud til barn, ungdom og voksne, Ulike 
aktiviteter å velge mellom, Tilgjengelige aktiviteter, Meningsfylte fritidsaktiviteter 

Inkludering: Inkludering, Bli sett og hørt, Aksept, Respektert, Inkludering av fritidsboende 

Bolig: Attraktive og tilgjengelige tomter og boliger, Nok boliger (for alle aldre), Flere boliger 
i sentrum, Flere utleieboliger, Enklere å etablere seg (mtp. Saksbehandling), Flere omsorgs- 
og trygdeboliger, Tilrettelagte boliger for eldre 

Gode kulturtilbud: Kulturtilbud barn, Ungdom og voksne, Flere arrangement, Ulike 
aktiviteter i kommunen 

Bedre infrastruktur: Gode veiforbindelser (uten hull og humper), Asfalterte veier, Tunneler, 
Sikker vei, El-bil ladere, Bedre kollektivtilbud, Internett, Fiber, Mobildekning, 
Kommunikasjonsmuligheter 

Tilrettelegging: Tilrettelegger for et godt liv, Tilrettelegger for trivsel, Tilrettelegging for 
personer med nedsatt funksjonsevne, Universiell utforming (stellerom for voksne), 
Tilrettelegge for at man vil bo i Åfjord kommune, At man ikke bor seg i hjel, lavere 
kommunale avgifter, Lave boligutgifter  

Møteplasser: Møteplasser (innen- og utendørs), Uformelle arenaer, Spiseplasser 
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Lokale tjenester: Badeplasser, Lokalt begravelsesbyrå, Drosjetilbud i helgene, Nærbutikker, 
Muligheter for å handle lokalt, Flere butikker 

Man må gjøre en innsats selv: Bidra selv, Ikke forvente at andre ordner for deg, man må 
gjøre noe selv også 

Fremtidsrettet utvikling: Fremtidsrettet utvikling, Fremoverlent kommune, Kommune med 
omstillingsevne, Flere muligheter 

Sykehjemsplasser: nok sykehjemsplasser 

Tilrettelegger for næringsutvikling: Næringsutvikling, Bistå ungdommen ved etablering,  

Ivaretakelse av areal: Ikke bygge ut for mye hytter og fritidsboliger, Ikke bygg ut dyrket 
mark, Sørge for videre matproduksjon 

Annet: Politikerne gjør jobben sin, Rask saksbehandling, Ivareta kulturarven, La vindmøllene 
stå 

Tror ikke det er mulig: Tror ikke det er mulig 

Vet ikke: Vet ikke 

 

 

30. Hvordan vil du at kommunen skal være i 2040? 

 

Figur 51: Viser fordeling av alle innkomne svar. (n1= 384, n2=670) 
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Figur 52: Viser fordeling av svar fra de som er 25 år eller yngre. (n1=53, n2=78) 
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Hele kommunen i bruk: Tilbud til innbyggere og fritidseiere i hele kommunen, Fritidstilbud, 
Levende grendasamfunn, Bosetting, Tilrettelegging for boliger og arbeidsplasser ute i 
grendene, Leve det gode liv på landet, To levende sentrum (Åfjord og Roan) 

Godt oppvekstmiljø: Godt barnehagetilbud, Gode skoler, Stor nok skole, Ingen elever i 
brakker, Skole og barnehage i hele kommunen, VGS, VGS med gode tilbud, Mange elever, 
Godt lærermiljø, Gode lærere, Ingen mobbing 

Gode kultur- og fritidstilbud: Jevnlige konserter og arrangement, Rik på fritidstilbud for 
barn og unge, Møteplasser, Rik på kunst og kultur, Gode kulturopplevelser, Gode kulturtilbud 

Klima- og miljøbevisst: Foregangskommune innen grønne skiftet, Mer bærekraftig, 
Klimabevisst, Miljøbevisst, Oppnådd klimamålene innen 2030, I forkant av de største 
klimautfordringene 

God helse- og eldreomsorg: God eldreomsorg, God helseomsorg, Nok helsepersonell 

Trygge arbeidsplasser: Flere arbeidsplasser, Trygge arbeidsplasser, Arbeid til alle 

Tilrettelegger for næringsutvikling: Kommune som bidrar og tilrettelegger for 
næringsutvikling 

God økonomi: God økonomi, Gjeldsfri, Ikke konkurs, Fortsatt varmt vann i bassenget 

Moderne og framtidsrettet: Moderne, Framtidsrettet, Framoverlent kommune og 
administrasjon 

Endring i kommunegrensene: En del av Fosen kommune, Sammenslått med Osen, 
Flatanger og Bjugn (Åfjord er sentrum), Tror ikke Åfjord kommune finnes i 2040, Oppdelt 
tilbake til egne Åfjord og Roan kommuner 

Beste turistkommune: Nr. 1 feriedestinasjon, Økende besøk i ferier, Fantastiske 
naturopplevelser som man ikke finner andre steder 

Aktivt landbruk, oppdrett m.m.: Aktivt landbruk, Masse dyrehold, Fortsatt god på oppdrett 

Ønsker ikke å bo her: Skal ikke eller ønsker ikke å bo i Åfjord i 2040 

Fortsatt vindmøller: Fortsatt vindmøller på fjellene 

Annet: Stor på olje og blå sektor, Ikke flere store bygg i Åfjord sentrum, Mindre nye 
butikker, Flerbrukshall i Roan, «Bygdadyret» er utryddet  

Vet ikke: Vet ikke 
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5. ØVRIGE INNSPILL FRA MEDVIRKNINGSFASEN 

5.1. Ungdomsrådet 

Klima og miljø 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og forurensning for 
øvrig. 

1. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i klimagassutslipp? 
- Bruke sykkel mer. Kjøre mer el-bil. 
- Opprette flere ladestasjoner.  
- Bruke mer kollektivtrafikk, bygge ut mer, flere avganger.  
- Bilfri dag. 
- Mindre fly – ta ferien i Norge. 
- Alternative energiformer. 

2. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i forurensning? 
- Rydde strender, ikke kaste søppel i naturen. 
- Oppfordre fra barnehagealder til å velge miljøvennlige løsninger. Det må bli enklere 

Det må bli billigere å fikse gammelt, enn å kjøpe nytt. Det må settes ut flere 
søppeldunker, som må tømmes ofte.  

- Ha søppeldager på skolene. Få mer kunnskap. Sortering, rydde uteområde, strandsone.  
- Nekt å ta imot mat som er pakket inn i plast, det må da finnes et alternativ! 
- Pant på glassflasker igjen! 
- Forskning – Fornybarsenteret. 
- Oppfordre folk til å bidra mer – ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. 
- Kjøttfri dag. 
- Toalett – mindre vannforbruk. 
- Mer bioenergi? Bærekraftig, men forurenser. 
- Avfall til kompost.  
- Redusere matsvinn. 
- Gjenbruk. 

3. Hvordan kan næringslivet, primærnæringer, innbyggere, fritidsåfjordingen med flere 
engasjere seg i miljøvennlig retning? 
- For eksempel få en vits om du panter flasker – det vil motivere ungdommene. 
- Gjør det, gjør det, gjennomfør det! Handling – man må gå foran med et godt 

eksempel. 
- Arrangere turer – der alle kan bidra felles – informasjon og handling hand i hand. 
- Arrangere konkurranser – for eksempel bretting av melkekartonger, rydding av strand 

(antall kg.), batterikonkurranser, skolekonkurranser. 
- Kildesortering for hyttefolk. Informere mer. 
- «Hold meg ren og bruk meg rett, så skal jeg aldri si hva jeg har sett». – humor. 
- Flere gjenbruksstasjoner – åpningstid, gratis, enklere tilgjengelig. 

4. Hvordan kan man ved utbygging, sørge for at dette gjennomføres på en miljøvennlig måte, 
blant annet ved gjenbruk av arealer, materialer, bygg, ol.? 
- Bruke om igjen materialer. Om noe skal rives – la folk hente det som er brukbart. 
- Bruke søppel/vrakved til kunst – skulpturer. 
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- Ingen maskiner må gå på tomgang. 

5. Hvordan kan vi rigge samfunnet for å møte klimaendringene? 
- Vi må snakke om det og gjennomføre tiltak. 
- Må ha informasjon. 
- Vi må spre kunnskap om klimatiltak (nyhetskanaler). 

Samfunn 

Vi ønsker å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle 
livsfaser. 

1. Hva legger dere i begrepet inkludering?  
- Ta med de andre på det sosiale, de som ikke har det bra og de andre også. 
- Alle kan bli med uansett rase, religion, hvor de kommer fra – ikke utestenging. 
- Virkelig motivere folk til å være med i samtaler og aktiviteter. Ikke bare dine 

nærmeste venner.  
- Ha prosjekter i lag. Som skal brukes til noe felles for bygda. 
- Man må også tenke inkludering i samfunnet generelt. Det må være et tilbud for alle.  

2. Hva kan dere bidra med for et inkluderende samfunn? 
- Vær grei, si hei og bli venner i en fei. 
- Man må åpne opp familien – se utenfor sin egen vennekrets, familie. 
- Dette gjelder spesielt når noen kommer fra et annet land. 
- Møteplasser. 
- Informasjon til nye arbeidstakere/innbyggere. 
- Ved skiltet til Åfjord kommune – et informasjonsskilt - dette har vi å tilby i Åfjord. 
- Konserter/aktiviteter med opplegg etterpå. 
- Man må være litt åpen selv også. 
- Internasjonal dag i kommunen, på skolene. 

3. Hva kan være et hinder for inkludering?  
- Sjenanse. 
- Sosial angst. 
- Skeptisk til å bli kjent med nye. 
- Egoistisk – man har nok med seg selv og sine. 
- Mangler treffpunkter. 
- Man er ikke vant til å omgås mange – fra små til store miljø. 
- Manglede kunnskap. 
- Redsel. 
- Ikke fokus på dette. 

4. Er Åfjord et samfunn som aksepterer mangfold?  
- Tja. 
- Mange støtter det som er populært å støtte, så går det over. 
- Ikke alle er åpent for alt. 

5. Hva tenker dere er gode tjenester for barn, unge, voksne og eldre?  
- Noe som ikke er vanskelig tilgjengelig. Dette gjelder for alt! For eksempel klubben, 

tannlegen, noen å snakke med. 



79 
 

- En god tjeneste gir god informasjon. Så må det informeres om de tjenestene som 
finnes. Det må være lov å informere om alt, for eksempel på skolene. Da nås alle. 

- Det burde være gratis tannlege for alle. God tannhelse er viktig!  
- Breddeidrett. God informasjon om dette, sånn at det når flest mulig. 
- Klubben – alle kan møtes fra hele Åfjord. Felles tilbud er bra! 
- Kommunen kunne laga en snap-konto – «Åfjord IL leter etter nye spillere», «teateret 

trenger folk» (bør være både for private og kommunale organisasjoner). 
- Dugnad – det er bra at barn og unge møtes og gjør noe i lag. 
- Idrett – bra for ungdom. 
- Møteplasser for voksne. 

6. Hvilke forventninger har dere til samfunnet rundt dere?  
- Savner at vi får vite mer om hva som skjer i kommunen – en kommune. Reklameskilt i 

sentrum! 
- Ting må skje i større fart, for eksempel basseng, uteområdet på Åset, brua på Frønes, 

ballbinge Stoksund. Vi er jo voksne før det skjer noe med det vi tar opp. 
- Folk må respektere hverandre, meninger og generelt. 
-  At alle greier å leve bærekraftig. 
- Informasjonstavle på hver skole – hva skjer! 
- Det skal skje læring på skolene. Skolene skal være inkluderende og gode. 
- Det skal være skysstilbud til ulike aktiviteter, grei pris. 

Kunst, kultur og aktivitet 

Det er ønskelig å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. 

1. Hvordan kan kunst (i ulike former) bidra til positive opplevelser?  
- Bruke søppel som kunst. 
- Samarbeid mellom kunst og ungdom. 
- Kunst kan få oss til å tenke på andre måter. 

2. Hvordan kan kulturaktivitet (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
- Skape møteplasser. 
- Folk blir sosiale. 

3. Hvordan kan ulike former for tilrettelegging gjøre det enklere å være fysisk aktiv? 
- Nok hallplass. 
- Skysstilbud til aktiviteter som finnes en plass (for eksempel aktivitetshus, via ferrata). 
- Gode naturstier som passer for alle – med mål, samme med turmål. 

Kulturarv 

Kulturarven er all kulturen vi har arvet etter generasjonen før oss, både fysiske gjenstander og 
kulturuttrykk som sanger, eventyr, mat, dans, kunst og litteratur. 

1. Hva må vi gjøre for å ta vare på kulturarven? 
- Lære om det på skolen? 
- Historielag. 
- Museum for det som er typisk kystkultur. 
- Lære om stedsnavn. 
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Kommunen som tjenesteyter 

1. Hvordan kan Åfjord kommune gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig 
sektor gjennom digitale løsninger?  
- Ordentlige nettsider der informasjonen er lett tilgjengelig. 
- Samarbeid om informasjon – privat og kommunalt hånd i hånd (Sokrates). 
- Egen side for ungdommen. 
- Bestille legetimer og så videre. 
- Må være opplæring av de som synes det er vanskelig. 

Infrastruktur og arealforvaltning 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 

1. Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 
- Bedre veistruktur, tuneller. 
- Bedre kollektivtransport. Oftere avganger. 
- Flere ladestasjoner. 
- God informasjon og oversikt om hvor du finner rutetabeller. 

Naturmangfold 

Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som fines i naturen. I tillegg kommer 
geologiske og landskapsmessige mangfold. 

1. Hva må vi gjøre for å ta vare på naturmangfoldet? 
- Gå på stiene – ikke gå der det ikke er oppmerket. Sporløs ferdsel. 
- Ta vare på matjorda. Bygg nytt der det er dårlige hus fra før, ikke lag bare nye tomter. 
- Forlat et område som det var da du kom til, eller gjør det bedre. 
- Forvaltning. 

2. Hvordan kan vi arbeide sammen for en ren natur i vår kommune? 
- Se svarene på de første spørsmålene. 
- Reguler båt- og skutertrafikk. 

Næringsutvikling og nye arbeidsplasser  

Det er ønskelig å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i overenstemmelse med 
FNs bærekraftsmål, samtidig som vi vil skape bolyst i kommunen vår. Dette perspektivet må 
legges til grunn for svarene i de neste spørsmålene. 

1. Hva kan vi gjøre for å skape bolyst? 
- Godt miljø for barn og unge og voksne og eldre – åpenhet for nye ting, inkludering. 
- Gode naturopplevelser. 
- Gode tjenester. 
- Gode tilbud på fritid. 
- Butikk på søndager. 
- Åpent for flere arbeidsplasser – variasjon. 
- Fiber til alle. 
- God infrastruktur. 
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5. Hva må vi satse på for å tiltrekke oss ønsket og nødvendig kompetanse? 
- Hvilke jobber kan man få med å gå på studiespes. 
- Starte tidligere enn på 10. trinn. 
- Informasjon om hva som trengs i ung alder, og om hva som kreves for ulike yrker. 
- Utdanningsvalg bør prioriteres. 

Avsluttende spørsmål 

1. Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord kommune (gjennom hele livet)? 
- Trivsel. 
- Godt miljø. 
- Møteplasser. 
- Arbeidsplasser. 

2. Hvordan vil dere at kommunen skal være i 2040 
- Mer folk og flere arbeidsplasser – levende sentrum i alle deler av kommunen. 
- Bedre veier og kollektivtransport som fungerer. 
- Respekt og akseptering av mangfold. 
- Flere informerte og gode aktivitetstilbud. 
- Flere butikker i Åfjord i alle deler av kommunen. 

5.2. 10A og 10B ved Åset skole 

Besvarelse av spørsmål med gradering av svarene: 

 

Gutter: markert med grønne tall. 

Jenter: markert med blå tall. 

27 elever har besvart totalt, og delen ovenfor ble gjennomført som en individuell 
undersøkelse. 

Klima og miljø 

Hva må til for å redusere forurensning i vår kommune? 
- Finne et mer miljøvennlig alternativ til gummikuler på kunstgressbanen. 
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- Flere el-billadere (5/8 grupper). 
- Plante flere trær. 
- El- sparkesykler (som i byene). 
- Flere søppeldunker rundt om i kommunen som blir tømt ukentlig (3/8 grupper). 
- Gang- og sykkelveier (til Strand og Hutjønna). 
- Søppelrydding for skolene. 
- I større grad annonsere åpningstider og reklamere for sorteringsanlegget på Monstad. 
- Arrangere ryddedager/ dugnader på søppel/strandryddedager (3/8 grupper). 
- Ikke flere vindmøller (2/8 grupper). 
- Satse på gjenbruk – støtte den nyåpnede gjenbruksbutikken. 
- Bedre kollektivtilbud. 
- Miljøvennlige veier. 
- At alle kommunale biler blir el- biler og ikke diesel/bensinbiler. Gjøre det attraktivt for 

elektrikere og snekkere å kjøre elbil. 

Samfunn 

Hva skal til, eller hva kan være til hinder for at du skal føle deg inkludert i samfunnet? 
Hva skal til: 
- Sammenkomster i kommunen som offentlige fester/konserter for ungdom. 
- Fritidsaktiviteter og møteplasser (7/8 grupper). 
- Flere gang- og sykkelveier. 
- Bedre veier (Stjern/ Rømma). 
- Åfjord er en liten bygd og det kan noen ganger være utfordrende å lage 

idrettsarrangementer fordi vi ikke har tilstrekkelig antall deltakere. Ønsker derfor et bedre 
samarbeid mellom kommunene på Fosen for å få til dette. 

- Prioriter flere aktiviteter enn bare fotball og håndball. 
- Park. 
- Oversikt over tilbud/muligheter. Det skal ikke være slik at man må kjenne noen for å vite 

om det, men at man kan finne det et sted. 
- For at ungdom skal føle seg inkludert må det etableres aktiviteter som treffer deres behov. 
- Bedre kollektivtilbud. 
- Billigere treningssenter. 
- Sommerfestival à la den på Bessaker (bare bedre). 

Hinder: 
- Åfjordssamfunnet oppleves som veldig gruppert. Og om du ikke er med i en 

gjeng/minisamfunn har du kanskje ingen andre. 
- Jobbe mot å redusere drikkekulturen (uten å fjerne festene). 
- Det som kan være et hinder er at det ikke går nok busser ned til sentrum fra de stedene litt 

lenger unna. 

Hva kan du bidra med for å inkludere, være åpen og raus? 
- Ikke døm folk før du kjenner dem (2/8 grupper). 
- Ikke spre rykter eller baksnakk alle. 
- Si nei, vær en venn, bli med. 
- Smil og si hei (2/8 grupper). 
- Invitere til ting (2/8 grupper). 
- Være hyggelig. 
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Kunst, kultur og aktivitet 

Har du forslag til kunst, kulturaktiviteter eller fysisk aktivitet som bør/ kan etableres i ditt 
nærmiljø? 
- Snøscooterløype (3/8 grupper). 
- Billigere å spille squash (med utstyr tilgjengelig i hallen). 
- Ta oppkjøring/teori her. 
- Male- og tegnekurs. 
- Tennis (alle kan leie). 
- Løpebane rundt fotballbanen (2/8 grupper). 
- Minigolf utenfor Fosen Fjordhotell (tilgjengelig for alle ikke bare gjester). 
- Zipline ned fra Mælanakken. 
- Treningsstativer utendørs (2/8 grupper). 
- Skøyteis på vinteren. 
- Frisbeegolfbane. 
- Rydd volleyballbanen på ungdomsskolen for grus og skitt. 
- Basket (2/8 grupper). 
- Svømmeklubb (2/8 grupper). 
- Volleyball (2/8 grupper). 
- Innebandy. 
- Ishockey (2/8 grupper). 
- Karate. 
- Gokart/rally. 
- Ønsker kino oftere (3/8 grupper). 
- Konserter/ teater (3/8 grupper). 
- Park. 
- Flere møteplasser for ungdom med spill som i Sportsbaren og mange sitteplasser. Denne 

møteplassen må være sentrumsnært og ikke Bakeriet (i alle fall ikke slik klubben nå blir 
drevet, men hovedønsket er at det er inne på Årneset/nært butikker). (7/8 grupper). 

- Maleri i aktivitetshuset. 
- Gratis arrangementer. 

Kommunen som tjenesteyter 

Hvordan kan Åfjord kommune gjøre hverdagen din enklere gjennom digitale løsninger? 
- Fibernett i Sør-, Nord- og Stordalen! 
- 5G. 
- Flere busser som går rett til Trondheim (og god oversikt på app). 
- App til el- sparkesykler. 
- Å bruke Instagram, Snapchat eller TikTok som informasjonskanal og ikke Facebook (vi er 

ikke der). (7/8 grupper). 
- Skolen kan informere om eventuelle endringer kommunen gjør. 
- Det kan lages en app med info om hva som skjer i kommunen hver uke. Alt fra 

sportstreninger til kunstarrangement. Appen treffer ungdom litt bedre enn Facebook for 
eksempel. 

Hva skal til for at du bruker digitale løsninger? 
- De må fungere bra, og alle brukere må ha godt nett. 
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- Oversiktlige apper og nettsider og kontoer på flere sosiale medier/plattformer som når ut 
til alle (6/8 grupper). 

- Enkelt å finne frem/ikke for komplisert. 

Infrastruktur og arealforvaltning 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 

Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 
- Fiber i Sør-, Nord- og Stordalen! (3/8 grupper). 
- Ny asfaltert vei til Kroken, opp Sørdalen, Momyra og Rømma (4/8 grupper). 
- Fast dekke/asfalt til Stjern (6/8 grupper). 
- Flere busser direkte til Stokkøya og Trondheim, spesielt på sommeren (4/8 grupper). 
- Flere el-billadere i sentrum, Roan og Stokksund (3/8 grupper). 
- Billig el-sparkesykkelleie. 
- Varmmat på alle skolene. 
- Gratis internett på alle offentlige steder/butikker. 
- Kommunen sponser klassetur til Oslo for 10. trinn. 
- Flere gang- og sykkelveier litt utenfor sentrum, som for eksempel til Strand og Hutjønna 

(4/8 grupper). 
- Bedre skilting til plasser som f.eks. hotellet. 
- Flere lyktestolper også utenfor sentrum (som fungerer). 
- Flere busser som går faste tidspunkt på faste dager. 

Næringsutvikling og arbeidsplasser 

Hva kan vi gjøre for å skape bolyst i Åfjord kommune? 
- Lytt til tipsene vi kommer med. 
- Flere jobbmuligheter for ungdom (ikke bare på sommerstid). 
- Oversikt over hvor det trengs hjelp/ledige arbeidsplasser. 
- Parker/grøntareal hvor man kan møtes/være på sommeren (med gress og benker). 
- Flere møteplasser. 
- Bedre butikker (klær/elektronikk – her ønskes El-kjøp). (2/8 grupper). 
- Bedre overnattingsfasiliteter. 
- Kunstnerisk uteområde. 
- Fritidsaktiviteter. 
- Rimelige og fine leiligheter til salgs for førstegangskjøpere. 
- Eget bofellesskap for hybelboere på VGS. 
- Jobbmuligheter. 

Hvordan kan vi legge til rette for ønsket næringsutvikling og arbeidsplasser? 
- Fiks nye jobber. 
- Bedre klesbutikker til ungdom (nyere mote/ farge). 
- Burde vært billigere og fikse opp gamle hus i stedet for å bygge nytt. 
- Søndagsåpen butikk. 
- Europris. 
- Ikke gjør gamle butikklokaler om til kontor; start opp ny butikk. 
- Arbeidsplasser for begge kjønn uavhengig av sted/inkluderende jobber. 
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Hvordan kan vi tiltrekke oss ønsket og nødvendig kompetanse i Åfjord? 
- Flere gode lærere på alle skoler. 
- Større enheter innenfor skole. 
- Flere cafeer/restauranter i sentrum (Espressohouse). 
- Studiemuligheter etter VGS. 
- Flere leger. 
- Helsestasjon for unge (åpent hele tiden) og at det er god informasjon rundt dette. 
- Åpen gård med kule dyr (for skoler og familier). 
- Akvarium i Flerbrukshuset. 
- Åpent bibliotek til lekser eller chilling. 
- Mere attraktive jobbmuligheter. 
- Lytte til ungdommen. 
- Flere retninger på VGS (Naturbruk/ Kunst, design og arkitektur/Aquakultur). 

Avsluttende spørsmål 

Hva skal til for å leve det gode liv i Åfjord kommune (gjennom hele livet)? 
- Ha gode venner og kolleger. 
- Lytt til ungdommen. 
- Nulltoleranse for hærverk, narkotika og rasisme. 
- Lik lønn for likt arbeid. 
- Tjene godt og ha jobbmuligheter her. 
- Babysvømming. 
- Aktiviteter til ulike aldersgrupper (2/8 grupper). 
- Flere møteplasser for ungdom både ute og inne (gratis). 
- Møteplasser. 
- Klesbutikker for barn og ungdom. 
- Tilbud for alle i alle aldre (2/8 grupper). 
- Cafe. 
- Bowling og kino (bedre reklamering og informasjon). 
- Flere leilighetsbygg på Frøneset. 
- Ingen mobbing. 
- Flere linjer på VGS (idrett/ elektro). 
- Utetreningsplass. 
- Helsehus (slik som på Inderøya). 
- Bedre skolehelsetjeneste. 
- Godt barnehagetilbud med plass til alle. 
- Gode og store nok skoler som gjør at hverken lærere eller elever behøver å sitte i brakker. 
- Stort utvalg på butikkene (spesielt for flerkulturell mat). 
- Eldreomsorg som er aktiv på alle områder. Hindrer ensomhet blant eldre hvis de også har 

et økt aktivitetstilbud. 
- Støtte til små ungdomslag eller forsamlingshus i de mindre grendene. 

Hvordan vil du at kommunen skal være i 2040? 
- Parker. 
- Mange møteplasser. 
- Bedre veier. 
- Mange sykkel- og gåstier/veier utenfor sentrum. 
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- Bedre kollektivtransport på ettermiddagstid. 
- Gode matbutikker 
- Flere butikker (ikke matbutikker), men en klesbutikk (som ikke er gammeldamebutikk) 

som Cubus/ HM, cafeer (4/8 grupper). 
- Studio som man kan leie. 
- Flere volleyballbaner. 
- Attraktivt boligmarked (2/8 grupper). 
- Modernisere bygninger i sentrum (Årnes handel og Åfjordstorget). (2/8 grupper). 
- Flere leilighetsbygg. 
- Bygge ut sentrum, for eksempel Frøneset (2/8 grupper). 
- Kvalitet. 
- Kosmetikk. (Hvor kan man handle parfyme, sminke osv. i Åfjord?) 
- Lengre åpningstider, slik at man kan dra på f.eks. legekontoret eller i banken etter 

skole/jobb (2/8 grupper). 
- Selvbetjente kasser i matbutikkene (Kiwi/Rema). (2/8 grupper). 
- Oftere kino. 
- Gode jobbmuligheter. 
- Gode skoler. 
- Moderne samfunn. 
- Sommerjobbmuligheter. 
- Aktiviteter for alle aldre. 
- Ren og ryddig. 

5.3. Ungdomstrinnet ved Stoksund oppvekstsenter 

Vi har diskutert alle spørsmålene om kommuneplanens samfunnsdel muntlig. Etterpå ble 
elevene bedt om selv å skrive svar på de spørsmålene de følte var mest relevante for dem.  

Hvordan vil jeg at Stoksund skal se ut i 2040?  

I 2040 vil jeg at Stoksund skal ha en egen Can-Am forhandler, enten her eller i Åfjord.  

I 2040 vil jeg at det skal være en bedre fotballbane her.  

I 2040 vil jeg at Coopen skal være Kiwi.  

Jeg vil at det skal være flere hus og tomter tilgjengelig og at Stoksund er en litt mer bebodd 
plass.  

Jeg vil at Stoksund skal ha flere bussruter.  

Jeg vil at Stoksund skal han en fruktplantasje.  

Jeg vil at Stoksund skal ha en veteranbilforhandler.  

Jeg vil at Stoksund skal ha en båtforhandler.  

Å ha flere elbilladere kan gjøre det lettere å ha elbil, og kan oppfordre flere til å bruke det.  

Å ha flere utdanningsprogram på videregående kan bidra med å få ungdom til å bli. Da 
trenger de ikke å dra til byen for å studere, og da er det mindre sannsynlig at de flytter 
permanent.  
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Hvis Åfjord får flere tilbud, som idrett, utdanning og infrastruktur, hadde livet i Åfjord blitt 
lettere å leve.  

En stabil kommune som er bra å leve i.  

Jeg synes at det bør være flere forskjellige idretts muligheter og baner. For eksempel 
innebandy bane, golf bane, tennis bane osv. i Åfjord og Stoksund. Det bygges jo en 
svømmehall i Åfjord og det kan hjelpe mange å være mer fysisk aktiv. Squash banen i 
fotballhallen har også hjulpet, men det er veldig få uteaktiviteter. Åfjord kommune er jo 
veldig ujevnt som gjør det vanskelig å finne flate plasser å lage de på, men jeg føler at det 
likevel er nok plasser over hele kommunen til å finne den perfekte plassen. Det kommer jo 
selvfølgelig med risikoen om at ingen ender opp med å bruke det og at det var borkastet 
penger, men da synes jeg at styrerne i kommunen bør spørre folke om hva de vil ha og om de 
vil bruke det for å være sikker på at det blir brukt.  

Offroad bane i Stoksund. 

Vi her i stoksund ønsker en offroad bane der man kan kjøre på egent ansvar til en tid. Her kan 
man ta med kjøretøy hjemmefra og drivstoff.  

Stoksund i framtiden trenger ikke noe spesielt. Det trenger ikke å komme masse folk hit. 
Vakkerheten med Stoksund er naturen. Vi trenger ikke mange butikker, kjøpesenter eler at det 
blir som en by. Vi må vedlikeholde det vi har av butikker, og trenger ikke mer. Vi kan bygge 
ut og forbedre veiene. Pusse opp stupetårnet på Herfjordvannet. Vedlikeholde naturen, rydde 
stiene til forskjellige turer, lage tydelige stier. Legge til rette for turisme, uten å ødelegge 
naturen. Vedlikeholde mengden folk, uten at det blir mange mer. Båtforhandler.Fruktplantasje 
må vi ha. Fruktplantasjen må jevnes ut med en godteributikk, sånn at det ikke blir for sunt. 

    

Hvordan kan vi skape bolyst i Stoksund/Åfjord? 

Stoksund:  

Det kunne ha vært mer idrett og klubber sånn at barn som bor i Stoksund ikke kjeder seg 
Akkurat nå er det bare fotball og det er for de minste 1-4 klassen etterpå må de dra til Åfjord.  

Vi må ha mer annonser om Stoksund og vis sjarmen av dem lage noe bilde av strandbaren 
f.eks. og annonser det på Youtube/Spotify/Reddit/Instagram/Facebook f.eks. ordføreren 
kunne holde en tale hvorfor Stoksund/Åfjord er så sjarmerende . 

Kunne arrangere også noe klubb/møter i klubbhuset på Guttelvika på Stokkøya at med 
fotballbanen for ungdom fordi det er ganske få som drar til Åfjord til klubben og banen er 
også nesten ubrukt så kanskje lag stoksundlag fra 5-7 klasse også. 

Akkurat nå vurderer de for å ha breddeidrett i Stoksund det er bra. 

Ha flere restauranter som McDonalds/Burger King/ eller FÅ TILBAKE KURINGEN pizzaen 
var perfekt. 

Få mer butikker. Akkurat nå har vi bare Coop marked og Joker, kanskje bygg ut en større 
butikk som Bunnpris/Spar/Europris. 

Få noe som tiltrekker folk. 

Vinmonopol. 
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McDonalds. 

Mat resturanter. 

Slushmaskin. 

Mer konserter. 

Potetgull industri. 

Stoksund i framtiden   

Stoksund (Åfjord) er et veldig fint sted for unge og voksne, det er fin natur med fint dyreliv 
og har et fint miljø på alle skoler, men det er også mye jeg og sikkert flere skulle ønske var 
andelenes. Jeg ønsker at det skal være flere busser som går til og fra Åfjord, også i helgene.  

Også ønsker vi flere moderne klesbutikker i sentrumet.  

Vi i Stoksund ønsker også en egen kjørebane hvor vi kjører på eget ansvar og tar med 
kjøretøy og drivstoff hjemmefra.  

Skulle ønske at de kunne fått litt flere butikker enn det vi har nå siden det Åfjorden har ikke 
samme mulighet på klær som alle andre plasser har. Og vi har ikke særlig mange butikker for 
barn og unge folk. Og vi burde få litt flere muligheter til å ta buss fram og tilbake for 
eksempel så kan vi fikse sånn at en buss kjører til Trondheim.   

I 2040 vil jeg at det skal være flere folk i Stoksund.  

Jeg vil at det skal være finere og breiere veier.  

Jeg vil at Coopen skal få billigere mat.  

jeg vil at det skal være finere vær.  

Jeg vil at det skal gå buss flere ganger om dagen.  

Jeg vil at det skal være lovlig å kjøre snøskuter overalt.  

Jeg vil at stupetårnet i Herfjordvatnet skal være fikset. 

Jeg vil at det skal gå tog fra Åfjord til Trondheim. 

Jeg vil at bensin og diesel skal være billigere. 

Jeg vil at det skal være slalåm anlegg i Åfjord kommune et sted. 

Jeg vil ha fibernett. 

Jeg vil at Aquarius skal ha pizza igjen. 

Åfjord sentrum og Stoksund fremtid. 

Når jeg ser for meg Stoksund i 2040, så ser jeg for meg at Stoksund ungdomsskole er fjernet 
og at ungdomsskolen er sentralisert og plassert i midten av Åfjord sentrum. Der alle 
ungdommene fra By, Åfjord, Stoksund osv. der alle går på samme ungdomsskole i midten av 
Åfjord sentrum.   

At ungdommene endelig har fått en plass i Åfjord sentrum og vi kan være på fritiden vår der 
man ikke blir kastet bort, men heller ønsket. Ungdommene har lenge ønsket en plass å være så 
kanskje de har fått det. 
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Jeg vill og ønsker at vindmøllene på storheia skal bli fjernet og at samene og reinene skal få 
tilbake eiendommene sin og beite områdene sine. 

Jeg vil også ha en plass i Stoksund der det er lov til å kjør med ATV/cross osv., uansett alder 
der folk tar med drivstoff og kjøretøy selv. 

Hva vi kan gjøre for å skape bolyst. 

Lage mere byggefelt i sentrum. 

Fullføre planer fortere, f.eks. det som skjedde med badesenteret. 

Flere butikker kanskje et nytt kjøpesenter i sentrum. 

Lage en skolestruktur flertallet er enig i. 

Flere turistattraksjoner. F.eks. bedre stadio, mer cafeer. 

Bedre reklamisering, f.eks. online pop up reklame. 

5.4. Roan og Stoksund fiskarlag 

Dette er et svar fra Fiskarlaget og vi svarer ut fra vårt ståsted. 

Klima og miljø 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og forurensning for 
øvrig. 

1. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i klimagassutslipp? 
Det jobbes kontinuerlig for å ta i bruk ny teknologi for båter og motorer. Fiskerne er 
endringsvillige. Men det må komme løsninger som oppfattes trygge og driftssikre. 

2. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i forurensning? 
Anlegg for søppelsortering lett tilgjengelig i alle havner er viktig. Fiskerne har til tider 
spesialavfall og det må også kunne leveres i havnene. 

3. Hvordan kan næringslivet, primærnæringer, innbyggere, fritidsåfjordingen med flere 
engasjere seg i miljøvennlig retning? 

Vi tenker vel at vi alle må gjøre hvert vårt, så blir det til sammen mye. 

4. Hvordan kan vi rigge samfunnet for å møte klimaendringene? 
Her trenger fiskerne hjelp fra kompetansemiljø til å utvikle mer klimavennlig utstyr både når 
det gjelder båter/motorer og fangstredskap. Vi har allerede god trening i å forholde oss til 
instruksjoner/pålegg, så det tror vi at vi skal klare. Men det er viktig at pålegg ikke skaper 
frustrasjon og merkostnad for oss fiskerne. Med utsikt til høyere drivstoffpriser, opplever vi 
allerede at det krymper på marginene. 

Vi tror også det blir viktig å fokusere på mer foredling av fisk i Norge. Mangel på mat har den 
siste tiden kommet opp som en trussel mot vår velferd. Vi har fortsatt mye fisk og med mer 
foredling i eget land, kan det bli flere arbeidsplasser og mer mat av fisk som eksporteres rund. 

Samfunn 

Vi ønsker å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle 
livsfaser. 
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1. Hva legger dere i begrepet inkludering? 
For oss er det at alle skal med – alle skal ha en mulighet til å utøve fiskeryrket. 

2. Hva kan dere bidra med for et inkluderende samfunn? 
Fiskebåter har til alle tider hatt rom og gitt mulighet til ungdommer. Vi ønsker oss en enklere 
inngangsbillett med tilrettelagt lokal opplæring for unge som synes det er utfordrende nok å 
gå på skole, de i tillegg må flytte hjemmefra. 

3. Hva kan være et hinder for inkludering? 
Med dagens teknologi lurer vi på om første året på videregående, blå linje kan legges ut til 
flere videregående skoler. Det er utfordrende for noen 16 åringer å reise til Frøya eller Rørvik 
for denne utdanningen. Mulighetsrommet i Fosen er stort gjennom samarbeid med sjørelaterte 
næringer. 

4. Er Åfjord et samfunn som aksepterer mangfold? 
I fiskerinæringen har tradisjonelt alle fått plass. Både de skoleflinke og de som har sin styrke i 
praktisk arbeid. Vi har mye å gå på når det gjelder inkludering av jenter i fiskerinæringen. Vi 
ser at det har kommet etter i noen deler av landet, men i vår kommune er det arbeidet kommet 
kort. 

Vi håper på et større fokus på rekruttering til næringen. Inngangsbilletten er høy for 
ungdommer som vil satse i dag. 

5. Hva tenker dere er gode tjenester for barn, unge, voksne og eldre? 
Vi i fiskerinæringen kan bidra til opplæring og muligheter, men har behov for hjelp til å bli 
synlig og framsnakket. 

6. Hvilke forventninger har dere til samfunnet rundt dere? 
Vi opplever å være en næring som trues fra flere kanter. Det er utarbeidet gode kart over 
tradisjonelle fiskeområder. Men vi opplever stadig at andre prioriteringer går foran. Vi føler 
oss litt ensomme i å ivareta våre interesser. Kommunen har ingen «eksperter» på «blått 
område». Det er ingen som kan bidra med spisskompetanse på fiskerinæringens vegne når det 
kommer til beslutninger som har konsekvenser for næringen. På samme måte blir det med 
oppdrettsnæring og alle andre sjørelaterte næringer. Det er mange flinke fagpersoner i Åfjord 
kommune, men ikke når det gjelder bærekraft og fornuftig bruk av våre havområder der det 
blir plass for alle. 

Fiskarlaget er ingen faginstans, bare en interesseorganisasjon på lik linje med bondelaget, 
naturvernforbundet og andre interesseorganisasjoner som uttaler seg i forbindelse med 
kommunal saksbehandling. Med vårt lek-skjønn, føler vi at vi kommer til kort i møte med 
fagutredninger som gjerne er utarbeidet i forbindelse med søknader om store prosjekt. 

Til sammenligning, hadde det vært litt rart om bondelaget som skulle være fagekspertise på 
landbruk, skog og så videre. 

Av tidligere og pågående prosjekt som berører oss lokalt, kan vi nevne etablering og 
utvidelser av arealer til oppdrett, legging av sjøkabel fra Indre Brandsfjord til Haltenbanken, 
tråling etter rauåte i områder utenfor våre fiskeområder, planer om å etablere havvindparker. I 
tillegg hører vi om oppdrett av tare og andre arter det stadig forskes på for å synliggjøre nye 
forretningsområder innen havbruk – her vil det bli behov for arealer. I tillegg bygger 
turistnæringen stadig nye anlegg der fiske er hovedmålet for turistene som kommer. Alle disse 
trenger at kommunen har «blå kompetanse». 
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Det mest positive for den lokale sjarkflåten de siste årene, er at tidligere Roan kommune fikk 
gjennomslag for å opprette forbudssoner mot taretråling. Det er noe vi har sett positive 
konsekvenser av. Nå håper vi det følges opp slik at det blir en forskrift for hele Åfjord 
kommunes havområder. 

Vi vil presisere at vi lever godt side om side med oppdrettsnæringen, men med trusler fra 
mange kanter, er tiden kanskje inne til å sørge for kompetanse i kommuneledelsen til å møte 
framtidige utfordringer. Vi i fiskarlaget klarer ikke å ha nødvendig fagkompetanse, men vi er 
smertelig klar over at vi blir de første til å bli rammet av konsekvensene dersom vi ødelegger 
eller skader mangfoldet i havet. 

Til slutt vil vi nevne at det sannsynligvis er større verdiskapning innen sjørelaterte næringer i 
kommunen enn det er i andre primærnæringer. Slik vi ser det, er det et misforhold mellom 
«blå» og «grønn» kompetanse i kommunens fagetater. 

Kunst, kultur og aktivitet 

Det er ønskelig å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. 

1. Hvordan kan kunst (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
Husk at vi er en kommune med sterk kystkultur! 

2. 2 Hvordan kan kulturaktivitet (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
Ta ekstra godt vare på bygg og anlegg som er knyttet til kystkultur. Hus råtner fort i fuktig 
klima, så vi har få igjen. De må passes ekstra godt og være arena for opplevelse av kystkultur. 

3. Hvordan kan ulike former for tilrettelegging gjøre det enklere å være fysisk aktiv? 
Vi fiskerne har uregelmessig arbeidstid og kan være borte i lange perioder. For oss er det 
viktig med enkle anlegg i form av mulighet til å trene og gå turer i nærområdet. Turstien på 
Utro er et godt eksempel. Vi trenger flere sånne. Vi trenger også enkle treningsrom med 
mulighet for uregelmessig trening og selvbetjening. 

Kulturarv 

Kulturarven er all kulturen vi har arvet etter generasjonen før oss, både fysiske gjenstander og 
kulturuttrykk som sanger, eventyr, mat, dans, kunst og litteratur. 

1. Hva må vi gjøre for å ta vare på kulturarven? 
Vi er spesielt opptatt av kulturarven som har med kystkultur å gjøre. Vi er urolige for 
Utrotunet. 

Kommunen som tjenesteyter 

1. Hvordan kan Åfjord kommune gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig 
sektor gjennom digitale løsninger? 

Her har vi vel ikke spesielt gode svar ut over at digitale løsninger må sies å være kommet for 

å bli  Videreutvikling i nær samhandling med brukerne av tjenestene tror vi er viktig! 

Infrastruktur og arealforvaltning 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 
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1. Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 

Bredbånd med tilgang til trådløse nett i havneområder ville vært en fordel for oss. Ut over det 
er vi vel opptatt av at vi har en infrastruktur som er oppdatert og fungerer til daglig. 

Når det gjelder arealforvaltning, er vi spesielt opptatt av at det settes av areal til 
fiskerinæringen. Unge fiskere som skal inn i yrket må oppleve at det er mulig å leie plass ved 
kommunal kai som er tilrettelagt for å drive fiskerinæring. Det er like viktig å sikre 
«næringsareal» til fiskerinæringen som til andre næringer. 

Naturmangfold 

Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som fines i naturen. I tillegg kommer 
geologiske og landskapsmessige mangfold. 

1. Hva må vi gjøre for å ta vare på naturmangfoldet? 
Her vil vi spesielt framheve havet og mangel på spesialistkompetanse for «blå sektor» i 
kommunen. 

Vi trenger det for å ta vare på livet under havoverflata og vi trenger det for å ta vare på viktige 
områder for fugl og andre dyr som lever i og ved havet. 

2. Hvordan kan vi arbeide sammen for en ren natur i vår kommune? 
Gode gjenbruksstasjoner. Mulighet for sortering av søppel for hyttecontainere og containere i 
kaiområder. 

Næringsutvikling og nye arbeidsplasser 

Det er ønskelig å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i overenstemmelse med 
FNs bærekraftsmål, samtidig som vi vil skape bolyst i kommunen vår. Dette perspektivet må 
legges til grunn for svarene i de neste spørsmålene. 

1. Hva kan vi gjøre for å skape bolyst? 
Hadde vi hatt et godt svar her, kunne vi solgt konsulenttjenester til hele Norge.   

Kort nevnt: 

Barn som trives er viktig for kommunens framtid: Gode barnehager, gode skoler og godt 
fritidstilbud. Vi tror det blir vekst i kommunens kystsone og håper det blir barnehager og 
skoler tilgjengelig for mennesker som skal jobbe i disse næringene. 

Voksne som trives: Turstier, enkelt tilgjengelig mulighet for fysisk aktivitet og et sentrum 
som gjør at vi slipper å dra til byen. 

2. Hvordan kan vi bruke klima- og miljøpåvirkning som et ledd i å skape konkurransekraft i 
næringslivet, for eksempel gjennom krav om redusert CO2-avtrykk? 

Her trenger vi hjelp fra noen som er mer eksperter enn oss. Vi trenger også hjelp til å 
synliggjøre hva vi bidrar med? Hva er klimaavtrykket på en kilo torsk fanget i nærområdet, 
kontra en kilo skrei fra Lofoten når det selges i nærbutikken? Hva er klimaavtrykket for en 
kilo reker fanget lokalt kontra en kilo frosne reker fra Grønland? Vi tror det er et stort 
potensiale for å gjøre folk bevisst på å velge lokalt produsert mat gjennom slike regnestykker. 
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3. Hvordan kan Åfjord kommune tiltrekke seg virksomheter som setter fokus på bærekraftig 
drift? 

Her kan sikkert andre svare bedre enn oss. 

4. Hvordan benytte tilgangen til kraft til å legge til rette for virksomhet som både skaper 
aktivitet og utvikling lokalt? 

Her kan andre svare bedre enn oss, men kanskje kan det være aktuelt å sørge for 
lademuligheter dersom fiskeflåten i større grad går over til el-motorer? 

5. Hva må vi satse på for å tiltrekke oss ønsket og nødvendig kompetanse? 
Fra vårt perspektiv, tror vi en satsing på «blå sektor» kan bidra positivt. Å vise at vi er en 
kommune som tar våre havområder på alvor og utvikler dem slik at vi har arealer å tilby når 
det dukker opp muligheter. Vi trenger også denne kompetansen til å følge med på forskning 
og utvikling slik at kommunen kan være i forkant når det gjelder nye muligheter for sjørelatert 
næring. Matfatet ligger foran nesen på oss. 

Avsluttende spørsmål 

1. Hva skal til for å leve det gode livet i Åfjord kommune (gjennom hele livet)? 
Boliger, barnehager, skoler, arbeidsplasser, omsorg for dem som faller utenfor «det ordinære» 
og omsorg i livets siste fase. 

2. Hvordan vil dere at kommunen skal være i 2040? 
Vi har tidligere sagt noe om det å bo og leve i kommunen, nå snakker vi spesielt om 
forvaltning av ressurser i havet og fiskerinæringens plass: 

I kommunen er det ansatt egne saksbehandlere som har like god kompetanse på «blå sektor» 
som det er innen «grønn sektor» i kommunen i dag. Åfjord kommune har nok kunnskap om 
alt liv i og ved havet til å sørge for en bærekraftig utvikling for oppdrett, tradisjonelt fiske og 
nye muligheter til å produsere mat i havet. Åfjord er framoverlent i forhold til ny kunnskap 
om produksjon av mat i havet. 

Åfjord en kommune med en stor sjarkflåte som driver fiske i våre nærområder. Skreikvoten i 
Lofoten er ei fin inntekt for fiskerne, men skaper ingen ringvirkninger på land i vår kommune. 
Vi tror også at fisk fanget i nærområdet har mindre klimaavtrykk enn fisk vi må kjøre langt 
for å få. Kommunen har utarbeidet klimaregnskap for fisk fanget nært og fjernt og 
innbyggerne har kunnskap om fiskens klimaavtrykk og det gjenspeiler seg i valg av mat. 

Framtidens fiskere blir foreldre og øsker tid hjemme. Derfor er det viktig å legge til rette 
lokalt. Det er skoler og barnehager i nærheten av kysten. I 2040 er det ei fiskerihavn i 
Stoksund og ei i Roan som har alle fasiliteter med muligheter for kaiplass og lagerrom. En 
ungdom som vil kjøpe sjark skal slippe å tenke på at han ikke har mulighet til å komme til kai 
når pengene allerede er brukt opp til kjøp av båt, utstyr og kvoter. Det er mer bærekraftig å 
bygge ut fellesanlegg enn at hver fisker skal ha sitt eget. I tillegg er fiskeryrket til tider ensomt 
og det sosiale fellesskapet som blir verdsatt blant ansatte i andre bedrifter, er også viktig for 
fiskere. 

På samme måte som at kommunen preges av bolyst, er det i Åfjord «bli-fisker-lyst». 

Åfjord er fortsatt en turistkommune, men nå er det ikke bare anlegg på land som skal 
godkjennes av kommunen etter plan- og bygningsloven. Det skal også tas med i vurderingen 
hvor mye fisk som er bærekraftig beskatning fra fiskeressurser i nære havområder. 
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Kommunens planer for våre havområder og tilliggende landareal er i 2040 utarbeidet og 
følges opp av ansatte med spesialkompetanse på livet i havet. Det er medarbeidere som har 
tillit hos alle som driver næring i og ved havet. Det er ikke lenger en kamp mellom ulike 
sjønæringer. Alle er trygge på at deres særinteresser er sett, hørt, vurdert og ivaretatt. 

5.5. Folkehelsegruppa (Åfjord kommune) 

Klima og miljø 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og forurensning for 
øvrig. 

1. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i klimagassutslipp? 
Samskaping for økt kunnskap og tilrettelegge for økt anvendelse av sirkulærøkonomi. 

2. Hvordan kan dere få til nødvendig reduksjon i forurensning? 
Måleparameter: Oversikt U4SSC FNs indikatorsett for bærekraftige lokalsamfunn 

3. Hvordan kan næringslivet, primærnæringer, innbyggere, fritidsåfjordingen med flere 
engasjere seg i miljøvennlig retning? 

Benytte miljøvennlige energikilder og tilrettelegge for mer lokal produksjon av elektrisk 
energi. 

Gjennomføre all drift og utvikling med minst mulig klima- og miljøbelastning etter årlige 
klimabudsjett og regnskap. Økt anvendelse av sirkulærøkonomi. 

4. Hvordan kan man ved utbygging, sørge for at dette gjennomføres på en miljøvennlig måte, 
blant annet ved gjenbruk av arealer, materialer, bygg og lignende? 

Gjennomføre klimatilpasset arealforvaltning som samtidig bidrar til redusert klimagassutslipp. 

Utforme kriterier og stimulere til at det legges fram klimaregnskap i bygge- og 
anleggsprosjekter. 

Minst mulig fotavtrykk, legge til rette for å nedskalere utbygging, bygge hvor det allerede er 
etablert infrastruktur vei avløp strøm. 

5. Hvordan kan vi rigge samfunnet for å møte klimaendringene?    
Samskaping for økt kunnskap og tilrettelegge for økt anvendelse av sirkulærøkonomi. 

Oversikt U4SSC FNs indikatorsett for bærekraftige lokalsamfunn. 

Utnytte ressursene som ligger i samarbeidet mellom bærekraft og folkehelsearbeid, overlapp 
og likheter. Fokus på hvordan vi kan bli bedre til å utvikle helsefremmende og bærekraftige 
lokalsamfunn gjennom samskaping. Stimulere til et bærekraftig kosthold, et kosthold som har 
lav innvirkning på miljøet og som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og et sunt liv for 
nåværende og fremtidige generasjoner. Stimulere befolkningen til å ta miljøbevisste 
valg/handlinger som fremmer bærekraftig utvikling, holdningsendring. Stimulere til lønnsomt 
regenerativt jordbruk. 

Ressurseffektivisering av vårt kystlandskap.  

Samfunn 

Vi ønsker å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle 
livsfaser. 
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1. Hva legger dere i begrepet inkludering?  
Opplevelse av tilhørighet, at en er en del av et felleskap. 

2. Hva kan alle bidra med for et inkluderende samfunn? 
Oppmuntre til en raus, levende bygd som representerer tilhørighet, trygghet og mangfold som 
gjør at alle innbyggere trives og vil bo i Åfjord. 

Tilhørighet og samskaping kan bidra til et bærekraftig samfunn og økt livskvalitet for alle. 

Mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet man lever i. 

3. Hva kan være et hinder for inkludering?  
Et lukket samfunn, frykt for nye impulser og kompetanse. 

5. Hva tenker dere er gode tjenester for barn, unge, voksne og eldre?  
Økt fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best mulig blir i 
stand til å ta ansvar for egen helse. Tverrfaglig samarbeid. Kunnskapsbasert. Sørge for gode 
tilbud til de som har helserelaterte eller sosiale utfordringer, lærings og mestringsvansker eks 
PPT, psykologtjenester og lavterskelhelsetjenester for utsatte grupper. Utnytte de 
virkemidler/tjenester som allerede finnes i kommunen. Styrke det systematiske 
folkehelsearbeidet på tvers av organisasjonen, sikre kontinuerlig utvikling. Systematisk 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan 
påvirke. Hvor folkehelsetiltak kan iverksettes både som en direkte oppfølging av 
utfordringene som er identifisert og de kan utløses etter en videre håndtering i kommunale 
plan- og beslutningsprosesser. Sikre kunnskapsgrunnlag. 

6. Hvilke forventninger har dere til samfunnet rundt dere?  
Et sosialt bærekraftig samfunn som handler om tillit, trygghet og tilhørighet og tilgang til 
goder som arbeid, utdanning, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud. 

En fysisk infrastruktur som aktivt øker tilgangen for aktivitet og naturmangfold. 

Utjevning av sosial ulikhet i helse er et mål og en oppgave for alle samfunnssektorer og -
nivåer. 

Kunst, kultur og aktivitet. 

Det er ønskelig å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. 

2. Hvordan kan kulturaktivitet (i ulike former) bidra til positive opplevelser? 
Godt dokumentert forskning viser klart fram at det å bevare, samt styrke aktivitetene innen 
kultur og frivillighet vil være et bidrag til å styrke livskvaliteten, det være seg i form av å 
styrke et «godt samfunn», eller som redskap for å stimulere til sosial utjevning. Samtidig 
synes det klart at en stor og levende kultur- og frivillig sektor har innvirkning på lykkenivået i 
et samfunn. 

Helseundersøkelser viser også at deltakelse i kulturlivet gir positive helsemessige 
ringvirkninger, for eksempel i form av bedre selvopplevd helse, samt økt forventet levealder.  

Kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, 
helse og trivsel, både på individ og samfunnsnivå.  

(Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.) 
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3. Hvordan kan ulike former for tilrettelegging gjøre det enklere å være fysisk aktiv? 
På oppdrag for Helsedirektoratet skrevet Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss en rapport som 
beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i vårt land. Hvilke aktiviteter folk deltar 
i, hvor ofte, med hvem, motiver og barrierer mot trening er eksempler på spørsmålene de 
forsøker å finne svar på.  

Endringer i aktivitetsoppslutning for perioden 1995–2015 viser at den største økningen finner 
vi i de store folkeaktivitetene som styrketrening (+ 24,9), langrenn (+ 14,4), fotturer på fjell 
og vidde (+ 9,5) og fotturer i skog og mark (+ 9,1). I perioden fra 1989 til 2015 har 
egenorganisert trening økt. Det samme har trening i private treningstilbud, mens andelen som 
trener i idrettslag, har sunket. I 1989 var det flere som trente i idrettslag enn i private 
treningstilbud, mens det i 2015 var mer enn dobbelt så mange som brukte private 
treningstilbud. Mer enn hver tredje nordmann trener i private treningstilbud. Det er flere menn 
enn kvinner som trener i idrettslag, mens kvinnene er i flertall i de private tilbud. 

 

Rapport Helsedirektoratet: 

(Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet, Gunnar Breivik og Kolbjørn 
Rafoss 2017). 

Denne rapporten fremstiller kunnskap om omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet innenfor 
fysisk aktivitet og anleggsbruk som er beregnet på folk som jobber med folkehelsearbeid i 
kommunene. Rapporten er ment å skulle gi et kunnskapsgrunnlag for blant annet arbeid med 
kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. 
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Kommunen som tjenesteyter 

1. Hvordan kan Åfjord kommune gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig 
sektor gjennom digitale løsninger?  

Effektivisering av tjenester gjennom digitale løsninger – tjenesteinnovasjon. 

Legge til rette for digital medvirkning, sikre eierskap og innsikt. 

Infrastruktur og arealforvaltning 

I begrepet infrastruktur regnes veg, vannforsyning, avløp, strømforsyning, data- og 
telekommunikasjon, kollektivtransport og ladestruktur. 

1. Hvilken infrastruktur vil det være viktig for Åfjord kommune å tilrettelegge for i årene som 
kommer? 

Sosial infrastruktur: bolig, nærmiljø, skoler, barnehager, arbeidsplasser etc. 

Fysisk infrastruktur og transport: kollektivtransport, sykkelveier, gå-vennlige områder, 
grøntområder, god skilting og oppgradering/videreutvikling av gangveier/stier. 

Teknisk og materiell infrastruktur. 

Naturmangfold 

Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som fines i naturen. I tillegg kommer 
geologiske og landskapsmessige mangfold. 

2. Hvordan kan vi arbeide sammen for en ren natur i vår kommune? 
Legge til rette for et klimasmart jord- og skogbruk som utnytter mulighetene i det grønne 
skiftet. 

Næringsutvikling og nye arbeidsplasser  

Det er ønskelig å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser i overenstemmelse med 
FNs bærekraftsmål, samtidig som vi vil skape bolyst i kommunen vår. Dette perspektivet må 
legges til grunn for svarene i de neste spørsmålene. 

1. Hva kan vi gjøre for å skape bolyst? 
Planlegge for gode og trygge bomiljøer. 

Sikre skoler og barnehager med god kvalitet. 

Utvikle trygge bomiljøer som gir mulighet for aktivitet, deltakelse og tilhørighet. 

Flere sentrale boliger som alle våre eldre innbyggere har mulighet for å kjøpe. For å bo 
hjemme lengst mulig. 

5. Hva må vi satse på for å tiltrekke oss ønsket og nødvendig kompetanse? 
Sørge for å utnytte den faglige bredden og tverrfaglige kompetansen som allerede finnes i 
kommunen. I kraft av vår visjon «Levende samfunn med glød, glede og utvikling. Skapes 
med kvalitet og åpenhet, kan vi være en ettertraktet samarbeidspartner for regionale og 
nasjonale aktører, ledende kunnskapsmiljøer og næringsliv. Fokus på kunnskapsutvikling og 
være en sentral bidragsyter til kommunens kulturelle, sosiale og økonomiske verdiskaping. 
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6. INNSPILL FRA VARSEL OM OPPSTART 

Nedenfor gis en punktvis oppsummering av de viktigste punktene i de uttalelsene som har 
kommet inn til varsel om planoppstart. 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Overordnede føringer 
- Det er et bra utgangspunkt at det vises til nasjonale og regionale planer og FNs 

bærekraftsmål. 
- Det er viktig å ta med demografiutviklingen i arbeidet og hvordan dette vil virke inn på 

strategiske valg og kommuneøkonomien. 
- En godt utarbeidet samfunnsplan vil være et godt overordnet planverk som gir et godt 

grunnlag for en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. 

Landbruk 
- Det anbefales at det i samfunnsdelen legges gode og langsiktige strategier for landbruket i 

kommunen. 
- Det anbefales at det utarbeides en arealstrategi. 

Reindrift 
- Reindriften utgjør et viktig grunnlag for bevaring av samisk kultur og samfunnsliv, og 

skal omtales i kommuneplanens samfunnsdel i kommuner innenfor det samiske 
reinbeiteområde. Det vises til veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. 

- Samiske interesser har rett til å bli konsultert i beslutninger eller tiltak som vil kunne 
påvirke samiske interesser direkte. Det vises til sameloven § 4-4. Også føringer i 
samfunnsdelen som vil påvirke reindriften, skal konsulteres med reindriften. 

- Et resultatmål er å stimulere til kunst, kultur og aktiviteter, Dette gir et stort potensiale og 
en god mulighet til å løfte kunnskapen om samisk kultur og reindrift. 

- Det er ekstra viktig å ivareta de resterende beiteområdene i kommunen. Vi ber om at 
samfunnsdelen legger premisser for arealdelen, slik at den bidrar til å ivareta reindriftens 
arealer på lang sikt. 

Klima og miljø 
- Kommunedelplan for naturmangfold kan bli et godt verktøy til samfunnsdelen. 
- I likhet med landbruksavdelingen anbefales en langsiktig arealstrategi som et viktig 

verktøy for å sikre naturverdier, landskapsverdier og strandsonen i kommunen. 

Helse og omsorg og Barn og unge 
- Arbeidet for et aldersvennlig samfunn gir behov for å bruke virkemidler som går ut over 

arbeidet med struktur, kompetansesikring og digitalisering i helse- og omsorgstjenestene. 
- Et viktig element for å skape bærekraft i helse- og omsorgstjenestene er bruk av 

arealplanleggingen som verktøy for å skape en stedsutvikling som gir de eldre mulighet til 
å greie seg selv på en god måte lengst mulig. 

- Arealbruken er også et viktig verktøy for å gi barn og unge best mulig oppvekstsvilkår, i 
folkehelsearbeidet, samt i arbeidet med å skape et mest mulig tilgjengelig lokalsamfunn, 
formet etter prinsippene om universell utforming. 

- Dette er begrunnelser for å utarbeide en overordnet arealstrategi for å sette en tydelig 
retning for hvordan arealene brukes. 
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- Kommunen har ansvar for det boligsosial arbeidet og det vises til strategien Alle trenger et 
trygt hjem og forslaget til ny boligsosial lov. 

- Gjennom arealstrategien kan kommunen legge føringer for utviklingen av boligtilbudet. 
Kommunen må vurdere både hvor mange og hvilke typer boliger som behøves, samt 
hvordan det kan sikres bokvalitet og nærmiljøkvaliteter, som kan bidra til god helse og 
sosial bærekraft. 

- Oppvekstreformen (og strategivalget Barn og unge skal trives og ha et trygt 
oppvekstmiljø) gir kommunen økt finansierings- og fagansvar for kommunene, og 
kommunene må gjøre nødvendige reformforberedelser. Dette bør tydelig forankres i 
samfunnsdelen. 

- Samfunnsdelen kan legge føringer for kommunens aktive arbeid med fagfornyelsen og 
oppfølgingen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

- Forebyggende helsearbeid og arbeidet med å forebygge, avdekke og avverge vold og 
overgrep i nære relasjoner bør ha en tydelig forankring på overordnet plannivå. Det er 
behovet for tverrsektoriell forankring. 

- Kommunen har en viktig rolle overfor utsatte grupper. Bedring av levekår, inkludert 
sikring av en god bolig, for utsatte grupper er helt sentralt i arbeidet med å utjevne sosiale 
ulikheter, noe som også har betydning for å utjevne helseforskjeller i befolkningen. Som 
kunnskapsgrunnlag vises til Husbankens boligsosiale monitor. 

- I folkehelsearbeidet er sosiale mæteplasser og tilhørighet sentrale tema, og samfunnsdelen 
kan være godt egnet til å legge føringer. Det samme gjelder for arbeidet med å øke den 
fysiske aktiviteten i befolkningen. Det vises til handlingsplan for fysisk aktivitet – 
Sammen om aktive liv. 

- Hvis samfunnsdelen skal få god effekt som styringsverktøy og premissleverandør for 
planlegging av tjenesteyting og samfunnsutvikling, bør mål og strategier være mest mulig 
konkrete. 

Samfunnssikkerhet 
- Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse skal legges til grunn for kommunens 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter 
plan- og bygningsloven. Det vises til nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 og sivilbeskyttelsesloven § 14. 

- Kommuneplanens overordnede planer er en viktig arena for å løfte opp utfordringer 
innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, samt peke på hvordan kommunen skal håndtere 
disse. 

- Statsforvalteren forventer at kommunens helhetlige ROS-analyse inngår i 
kunnskapsgrunnlaget i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Planen bør si noe 
konkret om kommunens utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap med en 
kort beskrivelse av de utfordringer kommunen står overfor og hvordan de eventuelt vil 
påvirke kommunens satsingsområder og prioriteringer. 

- Kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en overordnet vurdering av om 
klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. I kommuneplanens 
samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer, bør kommunen basert på lokale 
forhold, videre vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet 
samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur og hvordan dette skal følges opp. 
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Trøndelag fylkeskommune 

Bærekraftsmål 
- All kommunal sektorplanlegging skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 

Samfunnsdelen er det mest sentrale stedet kommunen kan arbeide med implementering av 
bærekraftsmålene, både for samfunnet, egen organisasjon og i planverket. 

Kulturminner 
- Kulturarven er en svært sentral og viktig del av samfunnsverdiene det overordnete 

kommunale plangrunnlaget bør ta vare på. 
- Felles kulturminneplan for nye Åfjord kommune bør brukes aktivt som 

kunnskapsgrunnlag og verktøy i kommuneplanprosessen. Det vises også til kapittel 8 i 
Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og 
mangfold. 

Vannforvaltning 
- Rent og nok vann er grunnleggende for det biologiske livet i bekken, innsjøen og havet. 

Det er viktig at grunnleggende prinsipper legges til grunn, som er å holde bekkebredde, -
substrat og kantvegetasjon intakt i sitt naturlige bekkeløp. Det vises til FNs bærekraftsmål 
6, 12, 13 og 14. 

Næring 
- Det er viktig at næringsinteressene blir ivaretatt. Som et retningsgivende dokument vises 

til Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 med tilhørende 
handlingsplan. 

Klima og miljø 
- Ved planlegging av nye områder til støyfølsom bruk må støy legges som et premiss. Ny 

bebyggelse bør etableres slik at det blir god bo- og brukskvalitet for beboerne. Det samme 
premisset gjelder for etablering av støyvirksom aktivitet som eksempelvis 
næringsområder. Vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at ny versjon av retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2021) trådde i kraft den 11. juni 2021. 

Folkehelse 
- FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for lokal planlegging. Det er viktig at 

bærekraftsmålene omsettes til en lokal kontekst slik at de får en reell betydning. I 
folkehelsesammenheng er det spesielt interessant å se på hvordan en skal ivareta den 
sosiale bærekraftsdimensjonen. 

- Færinger for folkehelseplan, boligsosial plan og arealplan bør ligg i samfunnsdelen. 

Kunst og kultur 
- Kommunen oppmuntres til å nytte og synliggjøre kunstfaglige metoder. 

Statistikk 
- Det vises til https://trondelagitall.no hvor det kan hentes ut statistikk for Åfjord. 

Fylkeskommunen kan også bistå med veiledning for å fremskaffe et godt 
kunnskapsgrunnlag for kommunen. 

Fylkeskommunen som veieier 
- Fylkeskommunen har vedtatt en vegstrategi. Det er ønskelig at benytter denne som 

kunnskapsgrunnlag i planarbeidet. 
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Statens vegvesen 

- Som føringer for planarbeidet viser til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-
2033, Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Nasjonal 
sykkelstrategi og Nasjonal gåstrategi. 

- Statens vegvesen har ansvar for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og 
nasjonale målsettinger om trafikksikkerhet og framkommelighet på alle typer veger - for 
alle trafikantgrupper. 

- Det er viktig at kommunen har en god samordning i bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Kommunen bør ha en langsiktig arealbruksstrategi som tilrettelegger for økt bruk av 
kollektivtransport, sykkel og gange som alternativ for privatbilen. Dette er viktig både i 
forhold til klima, miljø, trafikksikkerhet og i et folkehelseperspektiv. 

- Planen bør inkludere tema som tilrettelegging for alle/universell utforming, støy, trygge 
skoleveger og trafikksikkerhet. 

- Statens vegvesen kan bistå med trafikkdata, ulykkesdata og lignende. Det vises for øvrig 
til den kartbaserte kartløsningen Vegkart. 

Mattilsynet 

- Med tanke på en så vesentlig infrastruktur som vannforsyning, vil dette gripe inn som en 
forutsetning for å nå en rekke av de målene som er listet opp. Det griper direkte inn i folks 
hverdag, og i alt arbeidsliv og næring. Uten sikker vannforsyning kan samfunnet stoppe 
helt. Sikker vannforsyning er lett å ta som en selvfølge, men kan være krevende både 
faglig og økonomisk. 

Vannforsyning 
- Sikker vannforsyning kan best å av mange momenter (ikke uttømmende liste): 

- Beskyttelse av nåværende vannkilder, inkludert reservekilder, og framtidige vannkilder. 
- Sikre at flest mulig av innbyggerne sikres tilfredsstillende vannforsyning. 
- Ha et godt og sikkert behandlingsopplegg/rensing, og distribusjonsnett inkludert 

bassengreserver. 
- Ha innebygd mest mulig sikkerhet mot uønskede hendelser som sabotasje, flom, skred, 

brann mv. 
- Ha beredskap og planer. System for nødvannforsyning (distribusjon utenom 

ledningsnettet). God nok kompetanse faglig og tilstrekkelig bemanning. Også samarbeid 
med andre kommuner. 

- Sikre også alle avløpssystemer best mulig mot påvirkninger som følge av klimaendringer 
mv, slik at disse i neste omgang ikke truer drikkevannsforsyningen. 

- For drikkevann gjelder bl.a. følgende føringer og bestemmelser/lovverk: 
- Nasjonale mål for vann og helse ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Bedring av 

drikkevannskvalitet og levering er deler av en rekke målsetninger. 
- Drikkevannsforskriften. I forbindelse med utbedring og sikring av vannforsyningen er det 

vesentlig at planlagte utbedringer forankres i planene slik at de blir gjennomført som 
forventet. 

- Vannforskriften gjelder også, og det som berører drikkevann i denne er Mattilsynets 
ansvarsområde. Dette er også i varetatt gjennom drikkevannsforskriften. Vannforskriften 
berører også vårt saksområde akvakultur og fiskehelse. 
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Matjord 
- Det er viktig at dere har fokus på bevaring av matjorda. Her vil plantehelse og spredning 

av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid, og flytting av masser 
være momenter som berører Mattilsynets fagområde. 

Helse hos akvatiske dyr 
- Vassdrag og sjøområder er viktige for Åfjord. Helse og mulig overføring av smitte er 

områder det er viktig å være oppmerksom på, med tanke på å forebygge og forhindre fare 
for spredning av smittsomme sykdommer på dyr, herunder akvatiske dyr. 

Kystverket 

- Vi har etter en gjennomgang av forelagt planprogram, ingen spesifikke kommentarer eller 
innspill. Vi oppfordrer likevel kommunen til å ha en generell tilnærming til sjørelaterte 
utfordringer i sin utforming av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. 

Fiskeridirektoratet 

- Ut fra våre interesser og ansvarsområder er prioritering av FNs bærekraftsmål nummer 14. 
Liv under vann og 13. Stoppe klimaendringene, spesielt viktige. 

- I lys av nasjonale forventninger til «Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling» bør det 
legges til rette for utvikling av ny og eksisterende næringsvirksomhet både på land og sjø, 
inkludert havbruk og landbasert akvakultur. 

- Samfunnsdelen av kommuneplanen skal legge grunnlag for videre arealplanlegging, og 
vise bruk og vern av arealene i kommunen. Åfjord kommune har et stort sjøareal med 
åpent hav, lange fjorder, øyer og kyst- og strandlinje som er viktige områder for det 
marine livet, og grunnlag for både yrkesaktivitet som høsting av marine ressurser, og for 
fritidsaktiviteter som utfartsområde, fritids- og sportsfiske. 

- Det vises til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som sies dette 
i forbindelse med ressursbasert næringsutvikling for fiskeri og havbruk: 

«Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for 
sysselsetting langs hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort og regjeringen 
ønsker å bidra til å realisere dette. Samtidig er kystnære sjøområder viktig for mange 
og til dels motstridende interesser. Det gjelder næringsvirksomhet, transport, 
forebyggings- og beredskapstiltak, forsvar, rekreasjon, friluftsliv, naturmiljø, landskap 
og kulturminner. Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for bedre arealplaner 
med et regionalt og interkommunalt perspektiv. Regjeringen legger vekt på at det skjer 
en samordning mellom myndigheter og lovverk gjennom planarbeidet. Ny kunnskap og 
digitale verktøy gir fylkeskommuner og kommuner et bedre grunnlag for 
planleggingen. 

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets 
ressurser, og for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen 
prioriterer også arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen. 
Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt. 

De samiske interessene skal ivaretas i planleggingen av sjøsamiske områder. Det er 
viktig at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med næringslivet og statlige 
myndigheter for å finne bærekraftige løsninger og god samordning mellom plan- og 
bygningsloven og sektorlover. Arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile 
anlegg, avklares gjennom regionale og kommunale planer. Det er her viktig å ta 
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hensyn til utvikling av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner, herunder 
havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye områder kan tas i bruk.» 

- Regjeringen har med bakgrunn i dette formulert følgende forventninger til planarbeid i 
sjøområder: 

- Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen 
og i og langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn 
til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

- Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i 
oppdretts- og havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar 
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk 
utenfor kysten inngår i planene. 

- Etter vårt syn bør samfunnsdelen være så konkret som mulig når det gjelder de næringene 
kommunen ønsker å satse på og tilrettelegge for. Det bør sies noe om hvilke mål eller 
visjoner man ønsker å sette for næringsutviklingen og verdiskapingen, eller hvilke 
strategier kommunen vil følge for å ha et grunnlag til konkrete tiltak som kan føre til en 
reell økning i aktiviteten innenfor de ulike næringene. 

- Generelt ønsker vi at fiskeri- og akvakulturnæringen får egen omtale i samfunnsdelen i 
kommuneplanen til kommuner som allerede har en viss aktivitet innenfor området, eller 
som ønsker å opprettholde, videreutvikle, satse på og tilrettelegge for fiskeri- og 
akvakultur. Ut fra vårt synspunkt bør fiskeri- og akvakulturnæringen i slike kommuner 
derfor ikke bare omtales generelt. Strategier/planer, mål, muligheter, konkrete tiltak 
og/eller utfordringer for næringene bør også beskrives, eventuelt at deler av dette kommer 
i handlingsprogrammet. 

- Akvakulturnæringen er spesielt avhengig av at kommunene har klare og forutsigbare 
strategier og mål for næringen. Når det gjelder kommunens mål og strategier, anbefaler vi 
derfor som et minimum at eventuelle målsettinger knyttet til bevaring og videreutvikling 
av akvakulturnæringen, samt strategier og tiltak rettet mot næringen også nedfelles i 
samfunnsdelen i kommuneplanen. 

- Vi er opptatt av at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land og sjø i alt 
kommuneplanarbeid. Dette mener vi vil bidra til å redusere konflikter i sjø og sjønære 
områder, og gi en mer forutsigbar utvikling. 

- Viktige naturtyper bør beskyttes mot inngrep. For eksempel bør lokalisering og utvikling 
av blant annet offentlig infrastruktur (vei, kaier, vann og avløp), industri, næring og 
småbåthavner være en sentral del av en strategi for beskyttelse og bruk av slike. 

- Sikring og tilrettelegging er vesentlig for at natur- og friluftsområdene ikke skal komme 
under press til utbyggingsformål. Vi mener samfunnsdelen også her bør være så konkret 
som mulig når det gjelder hvordan og hvilke kulturmiljø, landskap, kulturminner, 
naturområder og naturmangfold kommunen ønsker å ivareta spesielt. Det bør også for 
dette sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette, eller hvilke strategier 
kommunen vil følge for å ha et grunnlag til konkrete tiltak som kan føre til en reell 
ivaretakelse av kulturmiljø, naturmangfold og naturområder. 

- Det bør generelt tas inn mål i planarbeidet om at de marine arealene skal ivaretas på 
samme måte som landarealene når det gjelder naturmangfold. Det vil dermed være i tråd 
med kommunens fokus på FNs bærekraftsmål, og da spesielt nummer 14. Liv under vann. 

- Etter vår vurdering vil det være positivt om det sies klart i samfunnsdelen at det kan være 
aktuelt å sikre naturmangfoldet gjennom arealdelen med for eksempel hensynssoner med 
egne bestemmelser og retningslinjer. Det er viktig å vise at kommunen både har land- og 
sjøarealer, og er forpliktet til å ivareta naturmangfoldet i hele kommunens areal. 

- Åfjord kommune som en del av kystkulturen i regionen tilsier at det bør være en strategi 
for bruk av både strandsonen og sjøområdene. Ivaretakelse av det marine miljøet og 
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spesielt viktige naturtyper i sjø hører med. Med en bevisst holdning til arealbruken i sjø, 
og ulike tiltaks konsekvenser for det marine miljøet, legges det til rette for at også 
fremtidige generasjoner kan glede seg over et rikt og mangfoldig marint liv. 

- Problematikken rundt marin forsøpling bør også etter vår vurdering omtales i 
samfunnsdelen. Marin forsøpling er en av de største utfordringene vi har når det gjelder 
miljøet i havet. Det er naturlig å tenke at kommunene i fremtiden i mye større grad enn i 
dag må bidra i arbeidet for å rydde opp og hindre marin forsøpling. Et viktig bidrag i dette 
arbeidet er at kommunene har fokus på og en bevisst holdning til problematikken, og 
iverksetter tiltak. Egne strategier og planer for området, nedfelt i samfunnsdelen, vil være i 
tråd med FNs bærekraftsmål, spesielt nummer 14. Liv under vann, og bidra til sterkere 
lokal fokus og tiltak på området. 

- Plastforsøpling i havet er uten tvil et stort miljøproblem. Som for all annen forurensing er 
det viktig å begrense ny tilførsel. Det er nødvendig å vurdere gode tiltak mot marin 
forsøpling, nye og bedre alternative produkter som erstatning for forurensingskildene, og 
rydde opp for å redusere og unngå skader på naturmangfold og negativ påvirkning på hav 
og kyst. Opprydding er også viktig fordi plastavfall er en betydelig kilde til dannelsen av 
mikroplast. 

- Eksempel på aktuelle konkrete tiltak som tiltak mot plast- og marin forsøpling kan være 
informasjon/kommunikasjon, ryddeaksjoner og systematisk arbeid for å unngå landbasert 
forsøpling, vurdere forbud mot kommunale innkjøp av engangsbestikk og tallerkener i 
plast, hindre utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner, kartlegging av tiltak mot 
mikroplast fra kommunale veier, hindre/begrense utslipp av mikroplast (både fra bildekk, 
verft, småbåthavner og annen industri), og gode avfallsløsninger i alle havner i kommunen 
(spesielt de yrkesmessige/kommersielle fartøy benytter). Samt legge til rette for bedre 
avfallshåndtering ved utfartsområder og badeplasser, identifisere historiske og eventuelt 
ulovlige deponi eller søppelfyllinger ved sjø eller vassdrag, og fokusere på kommunens 
hovedplan for avløp for på best mulig måte kunne forhindre at avfall inkludert mikroplast 
slippes ut sammen med avløpsvann og overvann til det marine miljøet. Kommunen kan 
også bidra til og iverksette lokalt baserte tiltak, som for eksempel kampanjer om «adopter 
en strand eller et fjæreområde». Ved at frivillige grupper får særlig ansvar og en form for 
«eierinteresser» for en strand eller et fjære-/kystområde vil man kunne oppnå flere 
positive gevinster utover ansvaret for å holde områdene rene og i god stand. Det kan også 
være positivt å informere om Miljødirektoratets tilskuddsordning til tiltak mot marin 
forsøpling, og etablere lokale støtteordninger for gjennomføring av mindre ryddeprosjekt 
rettet mot lag og organisasjoner. 

- Et av målene for planarbeidet bør være at samfunnsdelen skal prioritere og konkretisere 
FNs bærekraftsmål, og koble planen til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid med å nå 
bærekraftsmålene. 

- Det vil være en felles hovedutfordring fremover å videreutvikle, styrke og beholde 
Trøndelag som et viktig sjømatfylke. Det er derfor viktig at kommuneplanens 
samfunnsdel inneholder føringer, strategier og tiltak på området, og at arealdelen 
inneholder areal for marin verdiskaping. 

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard 

- DMF anbefalte også at temaet mineralressurser tas inn i overordnede føringer i 
samfunnsdelen, og at kommunen utarbeider en temaplan for mineralressurser. 

- Tilgang på kortreiste byggeråstoffer av riktig kvalitet er viktig både for å legge til rette for 
utvikling og med tanke på klimahensyn. Kort avstand mellom utbyggingsområder og 
ressurser er viktig sett i et bærekraftperspektiv, da store deler av utslippene i forbindelse 
med masseuttak skjer gjennom transport. Dersom det planlegges prosjekter som medfører 
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store mengder overskuddsmasser bør det tas sikte at massene får en samfunnsnyttig bruk. 
Dette er i tråd med de nasjonale forventningene og FNs bærekraftsmål. 

- DMF anbefaler at samfunnsdelen gir overordnete føringer for mineralressurser og hvordan 
kommunen ønsker å legge til rette for bærekraftig utnyttelse av ressursene, sett i lys av 
ønsket utvikling i de i kommende årene. Dette vil bidra til å få frem viktighetene av 
mineralske ressurser og gi en bedre sammenheng mellom samfunnsdelen og arbeidet med 
ny arealdel. 

- Det vises til DMFs hjemmeside for informasjon om mineralloven og digitale 
kartløsninger. 

Saemiedigkie/Sametinget 

- For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor 
planmyndighetene, har Sametinget utarbeidet en planveileder «Veileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter 
plan og bygningsloven(plandelen)». Planveilederen konkretiserer hensyn som bør og må 
tas i planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv og som er relevant i forbindelse med kommunal planlegging. Planveilederen 
kan lastes ned fra Sametingets nettsider under følgende adresse: 
https://sametinget.no/areal-klima-og-miljo/sametingets-planveileder/ 

- Det vises til sameloven kapittel 4 som viser at kommunen har konsultasjonsplikt overfor 
representanter for berørte samiske interesser og til Veileder for kommuner og 
fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser. 

- Sametinget anmoder kommunen om å få fram tradisjonell samisk kunnskap om bruk av 
områder gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen vekt på samme måte som 
den forskningsbaserte kunnskapen i det videre arbeidet. 

- Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i 
kommuneplanleggingen. Sametinget er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske 
kulturminner og kan bistå kommunen med en orientering om samiske kulturminner i 
kommunen. 

- Reindriften i de sørsamiske områdene er helt sentral for opprettholdelsen av den 
sørsamiske kulturen, og vi vil i den sammenheng vise til plan og bygningsloven § 3-1, 
punkt c, hvor det fastslås at planer utarbeidet i henhold til loven skal sikre naturgrunnlaget 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

AtB 

- AtB støtter en kollektivorientert arealbruksutvikling. Det er særlig viktig å tilrettelegge for 
et fremtidsrettet, bærekraftig kollektivtilbud. Det er avgjørende for utviklingen av et 
attraktivt og tilgjengelig kollektivtilbud slik at flere får muligheten til å velge kollektiv 
fremfor bil. 

- Vi oppfordrer kommunen som planmyndighet å vurdere aktiv bruk av 
rekkefølgebestemmelser i plansaker for å sikre oppgradering av kollektiv infrastruktur og 
gang- og sykkelvennlig atkomst til kollektiv transport. 

- Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Universell utforming handler om at 
alle skal kunne komme seg til/fra holdeplass og reise kollektivt, uavhengig av livsfase og 
funksjonsnivå. All planlegging må ha dette verdigrunnlaget som premiss. Det er et mål at 
hele reisekjeden skal bli universelt utformet. Det vises til handlingsplan for universell 
utforming 2021-2025 og FNs bærekraftsmål om at alle skal ha like muligheter. 

- Det vises til Statens vegvesens håndbøker V123 Kollektivhåndboka for utforming av 
holdeplasser og ventearealer og V129 Universell utforming av veger og gater. Det vises 
også til https://transport.universellutforming.no. 
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Åfjord utvikling 

- Reiselivet i Åfjord har et stort potensiale i satsingene som nå gjøres, og er viktige 
bidragsytere i lokalsamfunnsutviklingen. Det vises til to dokumenter som kan være viktig 
grunnlag i flere av de sju prioriterte, strategiske valgene for planarbeidet: Masterplan 
reiseliv 2020-2025 og Handlingsplan 2022-2023 for bærekraftig reisemålsutvikling i 
Åfjord. 

Sandstad Velforening, Hesthagan Båtforening og Sydvesten Velforening Lauvøya 

- Begge våre foreninger reagerer svært negativt på framtidsutsiktene, hvis også Skråfjorden 
skal bli en næringsarena som – i enda større omfang enn i dag – utgjøres av et 
skjemmende og aktivitetshemmende «rutenett» av oppdrettsutstyr i sjøen. 

- Vi har gjennom hele utbyggingen av området stort sett benyttet kun leveranser og tjenester 
kjøpt i kommunen, og mener at vår innsigelse dermed bør tillegges vekt før 
tilgjengeligheten til flotte, allmenne frilufts- og rekreasjons-områder på sjøen, begrenses i 
et omfang som vi her risikerer. 

- Kommunen har fra før foretatt omfattende utbygginger i natur på land og med det som 
bakteppe vil det etter vår mening være naturlig å holde tilbake for nye, visuelle 
forurensningskilder som også vil redusere den frie utfoldelsen av aktivt friluftsliv i 
området. 

- All fritidshusbebyggelse som er gjort og stadig gjøres i dette området, har uberørte 
sjøarealer som en drivende faktor for trivsel – og ønske om å investere i kommunen. Ja, vi 
har til og med medlemmer som har solgt fritidsbolig i annen kommune, begrunnet i 
utbredelsen av oppdrettsnæringen der. De har i stedet valgt å etablere seg i Åfjord og ved 
Skråfjorden – som de forutsatte ikke ville bli gjenstand for samme type etableringer. 
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Vedlegg 1. Spørsmål - gjestebud 
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Vedlegg 2. Spørsmål – innbyggerundersøkelse 
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Vedlegg 3. Spørsmål - oppstartsmøte 
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