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Sakens bakgrunn og innhold: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble tatt til førstegangs behandling i det faste 
planutvalget den 23.08.2018, sak 20/18. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 
og sendt på høring. Offentlig ettersyn og høring foregikk i tiden 28.08.2018 – 15.10.2018. 
Høringsuttalelser: 
Det kom inn totalt ti uttalelser til høringen og det offentlige ettersynet. Disse følger saken 
som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. De innkomne merknadene er 
vurdert av den enkelte i arbeidsgruppa, innenfor sine respektive fagområder. Merknadene 
kommer fram under rådmannens kommentarer. 
  



Uttalelse/merknad Rådmannens kommentar 
Fylkesmannen i Trøndelag  
Av tema som berører regionale og nasjonale landbruksinteresser i 
kommuneplanens samfunnsdel trekkes særlig fram: 
Gode og forutsigbare rammebetingelser er viktig for å støtte opp 
under og styrke landbruksnæringa. Samfunnsdelen bør diskutere 
hvordan kommunen best ivaretar dyrka mark og kulturlandskapet. 
Utbyggingsmønster, vekstkraftig regionalt senter. Fylkesmannen 
har videre forventninger til at kommunen følger opp SPR-BATP og 
Stortingets klare føringer om et innskjerpet jordvern, jf. Nasjonal 
jordvernstrategi fra 2015. 
 
God arealutnyttelse i tettstedene kan bidra til å spare 
landbruksområder og sikre omkringliggende jordressurser i et 
langsiktig perspektiv. For å redusere arealforbruket er det særlig 
viktig at fortettingspotensialet i eksisterende utbyggingsområder 
realiseres før man tar i bruk nye areal. I samfunnsdelen legger opp 
til at spredt boligbygging vil foregå etter dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Det må legges opp til god utnyttelse av 
de nye områdene som skal etableres. Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet har forventinger om at det grønne skiftet 
konkretiseres og materialiserer seg gjennom samfunnsdelen også 
når det gjelder produksjonsarealene. 

Åfjord kommune har en landbruksavdeling med solid og bred 
kompetanse. Åfjord kommune har over lang tid forvaltet dyrkamark 
og kulturlandskap på en god måte og har intensjon om å fortsette 
med det for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for 
landbruksnæringen også i årene fremover. Åfjord kommune har 
skilt ut næringsarbeidet i et eget utviklingsselskap. Ett av 
utviklingsselskapets prioriterte satsingsområder er landbruk og 
matproduksjon. Utviklingsselskapet bistår landbruksnæringen med 
å utvikle eksisterende og nye satsingsområder innenfor landbruket. 
Til arealdelen vil det bli utarbeidet retningslinjer som vil ivareta 
dyrkamark og kulturlandskapshensyn og bidra til å redusere 
eventuell konflikt mellom landbruk og utbyggingsinteresser. 
 
I tillegg til fortetting i eksister utbyggingsområder ønsker Åfjord 
kommune å åpner for spredt boligbygging gjennom dispensasjon. 
Dette vil etter rådmannens oppfatning styrke bygda, grendene og 
landbruksnæringa. Det vises her til mulighetene Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging åpner for: «I områder med lite 
utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som 
nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges 
for et mer differensiert bosettingsmønster.» 
 

Utover den aktiviteten som direkte knyttes til reindriften, bidrar 
reindriften til et næringsmessig mangfold ved at en rekke aktiviteter 
knyttes opp mot driften, dette til tross for at det ikke er kjent at det 
er bosatt reineiere i selve kommunen. Det er viktig å belyse i 
samfunnsdelen at Fovsen-Njaarke sijte over tid har hatt store 
utfordringer med inngrep i sine beiteområder. Dette gjelder spesielt 
vindkraftutbygginger i tillegg til vei- og hytteutbygginger. Det skal 
jamfør samfunnsdelens utkast ikke åpnes for flere vindparker i 
kommunen, men hensyn og bevaring av den samiske reindrifta må 
fremheves, spesielt inn under punkter som vil kunne ha sterk 
påvirkning for reindrifta. Synliggjøring av Fovsen-Njaarke sijte i 
kommuneplanens samfunnsdel som en samisk kulturbærer, og med 
sterke røtter i kommunen vil derfor kunne være en viktig 
bidragsyter til å øke kunnskap og forståelse om reindrift og samisk 
kultur videre i takt med kommunens samfunnsutvikling. 
 

Åfjord kommune vil i sin samfunnsutvikling og arealforvaltning 
legge vekt på å øke kunnskapen og forståelsen for reindrifta og 
samisk kultur i kommunen. Kommunen vil i saker som berører 
reindrifta særlig legge vekt på at reindriftas syn kommer fram i 
saksbehandlingen, slik at konsekvensene for reindrift og samisk 
kultur blir tilstrekkelig belyst når vedtak blir fattet. Rådmannen 
tilrår at det tas inn et nytt kulepunkt om reindrift under 
satsningsområde 6 i plandokumentet. 

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar inn innbyggernes 
bakgrunn som en variabel i planleggingen. 

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2017 viser at 
156 av innbyggerne i Åfjord kommune har innvandrerbakgrunn. De 
fleste av disse er i alderen 20-54 år (109 personer). Av de med 
innvandrerbakgrunn er det 13 barn i alderen til og med fem år. 39 
av personene er arbeidsinnvandrere, 43 er flyktninger (og deres 
familieinnvandrere) og 51 er familieinnvandrere. 22 er uoppgitt. 
 
Størst andel innvandrere kommer fra Syria. Dernest fra Polen, 
Sverige, Litauen og Filippinene. 
 
Det er en større andel av innvandrere som har grunnskole som 
høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. 
Spesielt gjelder dette kvinner. Til tross for dette er det en større 
andel av innvandrere som har universitet eller høyskole som 
høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. 
 
Rådmannen tilrår at et sammendrag av statistikken ovenfor tas inn i 
plandokumentet under kapittel 2.4. Befolkning. 
 

Innvandrerbefolkningen tilfører kommunene ressurser i form av 
arbeidskraft og kompetanse. Men det er i denne sammenhengen 
viktig at tjenestene tilrettelegges, særlig i en fase der innvandrere er 
nye i landet. 
 
Arbeidsinnvandrerne representerer en viktig ressurs, men for 
mange er oppholdet i Norge av midlertidig art. Mange kommer til 
Norge alene, mens familien blir igjen i hjemlandet. Andre velger å 
hente familien til Norge etter en tid. Det er viktig at kommunen er 
oppmerksom på slike flytteprosesser og faktorer som bidrar til at 
utenlandske arbeidstakere, sammen med sine familier, velger å bli i 
Norge over lengre tid. 
 

Rådmannen foreslår at følgende tekst tas inn i plandokumentet: 
 
Åfjord kommune har i sitt arbeid som bosettingskommune lagt vekt 
på dyktiggjøre flyktninger, og arbeidsinnvandrere ellers, for arbeid 
i Åfjord. Dette gjelder både å bli kjent med norsk kultur og 
arbeidsliv, og ikke minst språkopplæring. Kommunen har ved hjelp 
av Husbankens ordninger også økt antallet utleieboliger, og styrket 
virkemiddelbruken for at innvandrere kan skaffe seg sin egen bolig. 
 
Kvalifisering, Integrering og bosetting er områder vi i Åfjord i stor 
grad har lyktes med siden vi startet med bosetting av flyktninger. 
Vi ble tildelt 10 nye flyktninger i 2018, nettopp på bakgrunn av at 
vi har stor grad av sysselsetting og folk i utdanning. Nært 
samarbeid med et næringsliv i oppsving har skaffet mange 
flykninger språkpraksis og etter hvert fast jobb. 
 

Det er viktig for kommunen å være bevisst på at befolkningen er 
barn med innvandrerbakgrunn kan ha rett til tilrettelagte tjenester, 
jf. opplæringsloven § 2-8. Det er viktig at ansatte som bidrar til slik 
tilrettelegging har et godt kompetansegrunnlag for sitt arbeid. 
Enkelte barn kommer til Norge sent i grunnskoletiden og trenger 

Her har vi utdannet lærere både i skole og barnehage i forhold til 
norsk som andrespråk. I tillegg har vi assistenter som tolk i skolen 
for syrerne. Det vi ikke klarer å imøtekomme er 
morsmålsopplæring.  
 



god oppfølging for å mestre videregående opplæring. 
 

Kommunen tilrettelegger godt for språkopplæring for alle, også de 
som snart skal over i videregående skole.  
 

Fylkesmannen understreker betydningen av kommunens arbeid 
rettet mot hatefulle ytringer, mobbing og diskriminering. 
 

Skolene jobber med § 9a i opplæringsloven, som også omfatter 
også hatefulle ytringer og mobbing og diskriminering. Under 
«Kunnskap og dannelse» i satsningsområde for oppvekstmiljø står 
det: «Alle former for diskriminering skal motarbeides.»  
 

Det er viktig at kommunen er oppmerksom på forhold som fører til 
at unge i kommunen slutter i videregående opplæring. I mange 
tilfeller er det en kombinasjon av forhold som fører til dette, noe 
som krever samordnede kommunale tjenester og tjenester fra statlig 
del i NAV. 
 

I videregående opplæring, støtter kommunen opp med 
lærerressurser. Det vil si at lærerkrefter fra voksenopplæringen er 
med elevene i timer på videregående for å avklare begreper og gi 
generell støtte. De elevene som har startet på videregående skole 
har så langt klart å gjennomføre på normert tid. 
 
Vi arbeider etter Nord-Fosen modellen for å sikre at alle 
kvalifiserer seg. Nord-Fosen modellen burde kanskje vært nevn i 
kommuneplanen.  
 

Et partnerskap mellom offentlige og private aktører utarbeidet i 
2017 en kompetansepolitisk strategi 2017-2020. Bakgrunnen var at 
det ligger et stort potensiale i å utvikle og anvende befolkningens 
kompetanse bedre. Vi oppfordrer kommunen om å være 
oppmerksom på denne strategien, som har overføringsverdi på 
regionalt og kommunalt nivå. Den peker på tre viktige 
hovedinnsatsområder: (1) gode utdannings- og yrkesvalg for den 
enkelte, (2) læring i arbeidslivet og god bruk av tidligere ervervet 
kompetanse og (3) styrke kompetansen til voksne med svak 
tilknytning til arbeidslivet. For hver område foreslås det mer 
konkrete tiltak som kan ha relevans også for kommunene. 
 

Mange av de samarbeidsområdene oppvekst og helse har sammen 
dekker noe av det fylkesmannen her peker på, sånn som Nord-
Fosen modellen og «leve hele livet».  
 

Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og 
barnets meninger skal tillegges vekt. Fylkesmannen minner om 
Barnekonvensjonen artikkel 12, og oppfordrer til å involvere barn 
og unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. 
Likeså at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn. 
 

Kommunen har i planprosessen vært bevisst på å involvere 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet har fått en egen presentasjon av 
planarbeidet. Representanter fra ungdomsrådet var også invitert til 
verksteder som ble gjennomført i medvirkningsfasen. Dessverre 
deltok ingen fra ungdomsrådet på verksted. 
 

Kommunen skriver at de skal vektlegge det forebyggende og 
helsefremmende arbeid og har fokus på felles samhandlingsarenaer 
mellom sektorene, blant annet mellom helse og oppvekst. 
Imidlertid savner Fylkesmannen at NAV-kontoret ikke er nevnt 
som en aktuell part i dette samarbeidet. Kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen møter blant annet vanskeligstilte 
barnefamilier og ungdom. NAV-kontoret skal medvirke at sosiale 
hensyn blir ivaretatt av andre deler av forvaltningen ved å 
samarbeide med andre sektorer i kommunen. 
 

Folkehelsekoordinator med eget mandat og rapporterer direkte til 
strategigruppen som består av kommuneledelsen, kultursjef, 
kommuneoverlegen og leder av NAV Nord-Fosen. 
 
Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å 
beskrive utfordringsbildet, iverksette tiltak, holder seg informert om 
kunnskapsbaserte tiltak, knytter seg til utviklingsarbeid.   
Arbeidsgruppa bruker kommunens folkehelseprofil og annen 
styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i revidering av 
Strategiplan for Folkehelse hver høst. 
 
Rådmannen tilrår at ovenstående tekst tas inn i plandokumentet. 
 

Punkt 6 om arealforvaltningen kunne vært tydeligere i koblingen 
mellom arealbruk og folkehelse. Hvordan arealer benyttes samt 
hvor ulike arealformål plasseres i forhold til hverandre er trolig det 
viktigste verktøyet i arbeidet for best mulig folkehelse. Når det 
under «utfordringer og muligheter» fastslås at arealene er 
verdifulle, kunne det også vært nevnt at arealene, inkludert 
strandsonen ikke bare er viktige for trivsel, men at slike aktiva for 
kommunen har direkte betydning for befolkningens helse. 
 

Denne koblingen foreslås tydeliggjort i plandokumentet ved at det 
settes inn et nytt punkt om naturområder og friluftsliv under 
satsningsområde 6 om areal- og naturforvaltning.  

Det er god fokus på folkehelse i omtalen om forebyggende og 
helsefremmende tiltak og det er vist til idrettens positive bidrag 
under omtalen av kulturlivet. Det fremgår av planen at det skal 
utarbeides en frivillighetsstrategi og vises til at mobilisering av 
frivillige blir et viktig utviklingsområde, men det er ikke like 
tydelig for hvilke formål dette arbeidet skal gjøres. De frivilliges 
arbeid med å tilrettelegge for fysisk aktivitet i idrettslagene er et 
svært effektfullt og lite kostnadskrevende bidrag til arbeidet for 
spesielt barn og unges helse. 
 

Det er ikke naturlig å gå alt for detaljert inn i innholdet i 
frivillighetsstrategien i en overordnet plan som kommuneplanens 
samfunnsdel. Rådmannen ser imidlertid at temaet kan utdypes noe 
og at det tas inn noe tekst om dette der frivillighetsstrategien er 
nevnt i plandokumentet. Av vesentlige punkter og formål med 
frivillighetsstrategien nevnes her: 
- Legge til rette for å opprettholde og styrke frivillighet – lokalt 

for og mellom enkeltpersoner, lag og foreninger - og for 
samhandling rundt kommunens tjenester og tilbud. 

- Støtte initiativ og virksomhet som stimulerer frivillig arbeid i 
sin alminnelighet, spesielt arbeidet innenfor organisasjonsliv på 
kulturområdet, herunder også idrett.  

- Bidra til at generasjonene møtes og deltar i felles aktiviteter - 
og i den forbindelse utfordre ungdommen til mer frivillig 
arbeid, med vekt på hverdagsaktivitet og møteplasser for lek og 
sosial kontakt.  

- Bruke idrett-, kunst, kulturliv, frivillighet og dugnadsånd i 
profilering av kommunen, for tilflytting og for integrering av 
innflyttere og enkeltpersoner i lokalsamfunnet. 

- Stimulere til bruk av Frivilligsentraler som møteplass og arena 
for kontakt og samhandling for rundt frivillig innsats i 
lokalsamfunnet. Etablere Frivilligråd. 



 
Under fremtidens helse og velferdstjenester er beskrivelsene tydelig 
farget av kommunens avgrensning av tema i rulleringen, ved at det 
i hovedsak er de eldre sine tjenester som beskrives. Dette selv om 
en del av beskrivelsene også vil gjelde for de øvrige 
tjenesteområdene innen helse- og omsorgstjenestene. Overskriften 
kan med fordel endres til «Fremtidens helse,- omsorgs- og 
velferdstjenester». Slik sikres en bedre tilknytning til kommunens 
forpliktelser etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 

Overskriften endres til «Fremtidens helse,- omsorgs- og 
velferdstjenester». 

Når det gjelder samfunnssikkerhet i kommunen savnes det en kort 
beskrivelse av hvilke utfordringer kommunen spesielt står ovenfor 
og hvordan dette tenkes fulgt opp og hvordan de vil kunne påvirke 
kommunens sine satsingsområder og prioriteringer. 
Det burde også vært påpekt at kommunens beredskapsplan skal 
bygge på kommunens helhetlige ROS-analyse. Det er også viktig at 
det prioriteres å få på plass en beredskapsplan for den nye 
kommunen basert på en helhetlig ROS-analyse. 
 

Åfjord kommune jobber med å utarbeide en overordnet ROS 
analyse. Arbeidene ble igangsatt i 2017 og forventes ferdig første 
kvartal 2019. Hvilke utfordringer kommunen står ovenfor vil bli 
kartlagt og belyst i forbindelse med dette arbeidet hvor ansatte i 
ulike sektorer i Åfjord kommune, næringsliv, beboere, lag og 
foreninger involveres i prosessen. 
 
Kommunens beredskapsplan vil bli revidert og ny overordnet ROS 
vil legges til grunn for dette arbeidet. 
 
Det er naturlig at arbeidet med utarbeidelse av en overordnet ROS 
og beredskapsplan for den nye kommunen, settes i gang etter at de 
to kommunene er sammenslått, det vil si etter 01.01.2020. Inntil ny 
overordnet ROS for den nye kommunen er på plass, vil både ROS 
og beredskapsplaner for de to kommunen måtte gjelde. 
 

Fylkesmannen vil understreke viktigheten av at ambisjonene i 
kommuneplanens samfunnsdel konkretiseres gjennom tiltak i 
kommuneplanens handlingsdel og i økonomiplanen. De fremtidige 
driftsbudsjett/økonomiplaner må være i samsvar med politiske 
prioriteringer og innenfor det handlingsrommet som kommunen vil 
ha fremover. 
 

Åfjord kommune vil legge opp til en tettere knytning mellom 
kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdelen med 
økonomiplanen. Dette vil ikke minst bli fokusert gjennom 
etablering av ny kommune etter kommunesammenslåingen med 
Roan der planverk og rapportering blir bygd opp på nytt. 

Kommunen har betydelige investeringsplaner i de kommende år, og 
disse må nøye sees i samsvar med de fremtidige behov for å sikre 
en bærekraftig kommuneøkonomi. Dette vil være en viktig 
forutsetning for å nå de mål som beskrives i de langsiktige og 
overordnede perspektivene fram mot 2030. Det bes spesielt om at 
kommunen ser på forventede endringer i demografi (som beskrives 
i de nye befolkningsprognosene publisert fra SSB i juni 2018) og 
hva dette vil kunne innebære av behov for kommunale tjenester i 
tiden fremover. 
 

Åfjord kommune har gjennom mange år hatt en bærekraftig og 
sunn kommuneøkonomi. Kommunen har i de senere år gjort 
investeringer i helsebygg, skoler og barnehager, men har hele tiden 
sørget for å hatt overskudd i driften og økonomiske bufre i form av 
frie fond.  
 
Åfjord kommune står overfor et betydelig investeringsprogram i 
årene som kommer, men dette er først og fremst investeringer 
knyttet til økning i befolkningen, og avbøtende tiltak som følge av 
vindkraftutbyggingen i kommunen.  
 
Kommunen anser seg godt forberedt for å håndtere fremtidige 
demografiske endringer i form av en aldrende befolkning. Vel så 
viktig er det å dyktiggjøre befolkningen og innrette tjenestetilbudet 
på en slik måte at flere eldre kan bo hjemme lengre, og motta 
kommunale tjenester i sitt eget hjem. Dette skaper bedre livskvalitet 
for den eldre, samtidig som kommunen kan tilby mer tjenester med 
mindre bruk av ressurser. 
 

Trøndelag fylkeskommune  
Åfjord kommune har hatt fokus på fortetting og god arealutnyttelse, 
det er viktig at fortettingspotensialet i eksisterende 
utbyggingsområder realiseres før man tar i bruk nye areal. 
 

Åfjord kommunene har lagt vekt på sentrumsutvikling og utvikling 
av lokale bygdesentra. Gjennom kommunedelplan for Åfjord 
sentrum er det lagt ut nye boligområder, der fremtidige beboere kan 
nå viktige tjenestetilbud i sentrum til fots eller ved bruk av sykkel. 
 

Av hensyn til de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- 
og transportplanlegging og fremtidige investeringer i ny 
infrastruktur bør Åfjord kommune lage en tydelig strategi for hvor 
de ønsker at befolkningsveksten skal skje. 
 

Åfjord kommune har lagt til rette for fortetting i sentrum, jf. 
kommunedelplan for sentrum 2014 – 2025. Kommunen vil likevel 
tillate spredt boligbygging, for å sikre livskraftige lokalsamfunn i 
bygdene. 
 

På få tiår har havbruk blitt en milliardnæring som sikrer bosetting 
og lokal verdiskapning i distriktene. Det har også vokst fram stor 
aktivitet i tilknyttede næringer. På sikt bør kommunens kystnære 
beliggenhet gi større muligheter til utnyttelse av ressursene i havet. 
Fylkeskommunen er kjent med at Åfjord kommune er med i 
arbeidet med en interkommunal Kystsoneplan. 
 

Åfjord kommune ønsker å legge til rette for bærekraft utnyttelse av 
ressursene i havet, både gjennom dagens fiskeri- og 
havbruksnæring og for mulig fremtidig utnyttelse av nye arter. 
Kommunen er med i arbeidet med utarbeidelse av interkommunal 
kystsoneplan, og vil ellers satse på tilrettelegging av fremtidig 
næringsvirksomhet gjennom utbygging av nødvendig infrastruktur 
og kystnære næringsarealer. 
 



God planlegging av kommunen inngår som en del av en rekke 
nødvendige tiltak for å ivareta og bedre miljøtilstanden i vann. Rent 
vann er også viktig for matproduksjonsnæringer. Fylkeskommunen 
kan komme med konkretiseringer rundt dette ved senere planer. 
 
Kapittel 3, delkapittel 6: her anbefaler vi at kommunen tilføyer et 
eget avsnitt om kommunens arbeid med helhetlig vannforvaltning 
og gjennomføring av vannforskriften, der samarbeidet i Nordre 
Fosen vannområde er et godt eksempel på hvordan innsatsen kan 
foregå. 
 
Kapittel 3, delkapittel 9: her berøres arbeid som delvis faller inn 
under arbeidet med gjennomføring av vannforskriften. Vi anbefaler 
at kommunen synliggjør dette i eget avsnitt eller som del av den 
gjeldende teksten. F.eks. er arbeid med marin forsøpling direkte 
tilknyttet gjennomføringen av vannforskriften. 
 

Kommunen tar forslaget til etterretning og gjør de tilføyelser i 
plandokumentet som fylkeskommunen tilrår. 

Statens vegvesen  
Statens vegvesen håper Åfjord kommune fortsetter det gode 
arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen, hvor tiltak rulleres årlig. Her 
bør det ikke bare tas inn fysiske tiltak, men også forebyggende og 
holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 
 

Åfjord kommune har fortsatt intensjoner om å jobbe for en trygg og 
trafikksikker kommune. 

Åfjord kommune sier i samfunnsplanen at de i løpet av høsten 2018 
skal vedta en boligplan for 2018 – 2030. 
 

Boligplan ble utsatt for ferdigstilling med inkludering av Roan 
kommune i nye Åfjord kommune. Setningen som Statens vegvesen 
viser til tas ut av plandokumentet. 
 

Faglige råd: 
Trafikksikkerhetsplanen bør inneholde både fysiske tiltak og tiltak 
som forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 
Dette kan nedfelles i kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Tas til etterretning, og vil bli fulgt opp av kommunens 
trafikksikkerhetsutvalg. 

Direktoratet for mineralforvaltning  
Direktoratet viser til Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, hvor det blant annet heter: 
«Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn 
og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på 
byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.» 
 

Dette tas til etterretning uten at det medfører endringer i 
plandokumentet. 

Fiskeridirektoratet  
Det kan være hensiktsmessig å synliggjøre at man i forbindelse 
med målrettet næringsarbeid og areal og naturforvaltning ser 
sammenhengen mellom bruk av land og sjø i planarbeidet. Åfjord 
kommune er med i det interkommunale plansamarbeidet mellom 12 
kystkommuner nord i Trøndelag «Kystsoneplan for Namdalen». 
Formålet med denne planen er å sikre bærekraftig verdiskapning og 
gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i 
regionen. I utgangspunktet har det interkommunale planarbeidet en 
planavgrensning, der det er tenkt å planlegge sjøareal fra kystkontur 
ut til grunnlinja, uten at landområdene er med. Kommunene som er 
med i dette samarbeidet, bør derfor gjøre seg opp noen tanker om 
og strategier for hvordan man ser for seg bruken av og 
sammenhengen mellom land- og sjø. 
 
Etter vår vurdering er det positivt dersom det synliggjøres på en 
tydelig måte hvilke strategier i kommuneplanens samfunnsdel som 
berører arealdelen, og at det går tydelig frem hvilke konsekvenser 
ulik arealbruk vil gi. 
 
Fiskeridirektoratet region Midt forutsetter at kommunen ivaretar 
fiskeri- og havbruksnæringens ulike interesser i planarbeidet. 
 

Det vises til kommentar til samme tema under merknadene fra 
Trøndelag fylkeskommune ovenfor. 

Kystverket  
Kystverket har ingen spesielle merknader til planforslaget annet 
enn at det omtales i positive ordelag. 
 

 

Samediggí/sametinget  
Ingen merknader til planforslaget, ut over de forhold og hensyn det 
ble viste til i uttalelsen til planprogram og planoppstart. 
 

 

Mattilsynet  
Det er viktig at den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen sier 
noe om hvordan sikring av vannforsyningen skal ivaretas. 
 

Internkontrollsystem for vannforsyning er revidert i 2018. I tillegg 
vil overordnet ROS analayse si noe om dette. Ny overordnet ROS 
forventes å være ferdig i løpet av første kvartal 2019. 
Beredskapsplan vil også sikring av vannforsyning som tema. 
 

Frøya kommune  
Frøya kommunestyre tar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
for Åfjord kommune 2018-2030 til orientering, og har ingen 
merknader til planforslaget. 

 



 
Åfjord næringsforening  
Forslag til tilleggstekst på side 11/12, angående næringsliv: 
 
Et godt utvalg i detaljhandel og øvrig tjenestetilbud er viktig i 
arbeidet med å gjøre det attraktivt å bo og besøke Åfjord og utgjør 
viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 
 

Åfjord kommune har gjennom flere år arbeidet for at attraktivt og 
livskraftig sentrumsområde, og ser dette som viktig for å være en 
attraktiv bo- og næringskommune. Foreslått tekst tas inn i 
plandokumentet. 

Innsigelser: 
Det foreligger ikke varsel om innsigelser til planforslaget og kommunestyret kan vedta 
kommuneplanens samfunnsdel. 
Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
Saken vurdert i folkehelseperspektiv 
Folkehelse har vært et vesentlig og gjennomgående tema i utarbeidelsen av planforslaget og 
for øvrig i saksbehandlingen. Temaet anses å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Samlet vurdering 
Ut fra innkomne merknader til høringen og det offentlige ettersynet er det foreslått noen 
endringer i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil etter rådmannens syn være 
et godt langsiktig styringsdokument for Åfjord kommune fram til det blir utarbeidet ny 
kommuneplan for nye Åfjord kommune, etter sammenslåingen med Roan kommune. 
Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 for Åfjord kommune, i henhold til vedlagte 
planforslag, med følgende endringer: 
- I kapittel 2.4. «Befolkning» tilføyes følgende avsnitt: 

Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2017 viser at 156 av innbyggerne i 
Åfjord kommune har innvandrerbakgrunn. De fleste av disse er i alderen 20-54 år 
(109 personer). Av de med innvandrerbakgrunn er det 13 barn i alderen til og med 
fem år. 39 av personene er arbeidsinnvandrere, 43 er flyktninger (og deres 
familieinnvandrere) og 51 er familieinnvandrere. 22 er uoppgitt. 
Størst andel innvandrere kommer fra Syria. Dernest fra Polen, Sverige, Litauen og 
Filippinene. 
Det er en større andel av innvandrere som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. Spesielt gjelder dette kvinner. 
Til tross for dette er det en større andel av innvandrere som har universitet eller 
høyskole som høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. 

- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende avsnitt inn som avsnitt tre og 
fire: 
Åfjord kommune har i sitt arbeid som bosettingskommune lagt vekt på dyktiggjøre 
flyktninger, og arbeidsinnvandrere ellers, for arbeid i Åfjord. Dette gjelder både å bli 
kjent med norsk kultur og arbeidsliv, og ikke minst språkopplæring. Kommunen har 
ved hjelp av Husbankens ordninger også økt antallet utleieboliger, og styrket 
virkemiddelbruken for at innvandrere kan skaffe seg sin egen bolig. 
Kvalifisering, integrering og bosetting er områder vi i Åfjord i stor grad har lyktes 
med siden vi startet med bosetting av flyktninger. Vi ble tildelt 10 nye flyktninger i 
2018, nettopp på bakgrunn av at vi har stor grad av sysselsetting og folk i utdanning. 
Nært samarbeid med et næringsliv i oppsving har skaffet mange flyktninger 
språkpraksis og etter hvert fast jobb. 



- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende setning inn i første avsnitt 
under «Næringsutvikling»: 
Et godt utvalg i detaljhandel og øvrig tjenestetilbud er viktig i arbeidet med å gjøre 
det attraktivt å bo og besøke Åfjord og utgjør viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

- Under satsningsområde 1, under kulepunktet om attraktive boligområder, tas følgende 
setning ut: 
Det utarbeides boligplan for 2018-2030 som skal vedtas høsten 2018, parallelt med 
denne planen. 

- Under satsningsområde 2, under kulepunkt om Åfjord videregående skole, settes 
følgende avsnitt inn som avsnitt to: 
For å motvirke at noen slutter i videregående opplæring arbeides det i Åfjord etter 
Nord-Fosen-modellen hvor det er etablert samarbeidsrutiner mellom NAV, Åfjord 
videregående skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 

- Under satsningsområde 3, under kulepunkt om folkehelse settes følgende avsnitt inn 
under kulepunktet om folkehelse: 
Folkehelsekoordinator med eget mandat og rapporterer direkte til strategigruppen 
som består av kommuneledelsen, kultursjef, kommuneoverlegen og leder av NAV 
Nord-Fosen. 
Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å beskrive 
utfordringsbildet, iverksette tiltak, holder seg informert om kunnskapsbaserte tiltak, 
knytter seg til utviklingsarbeid.   Arbeidsgruppa bruker kommunens folkehelseprofil 
og annen styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i revidering av Strategiplan for 
Folkehelse hver høst. 

- Under satsningsområde 3 endres underoverskriften «Fremtidens helse- og 
velferdstjenester» til «Fremtidens helse-, omsorgs- og velferdstjenester». 

- Under satsningsområde 3, under «Kultur, aktivitet, opplevelser», tilføyes følgende 
setning i avsnittet hvor frivillighetsstrategien er nevnt: 
Formålet med denne vil være å opprettholde og styrke frivilligheten, spesielt arbeidet 
innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder idrett. Dette skal bidra til at 
generasjoner møtes og deltar i felles aktiviteter. 

- Under satsningsområde 5 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Landbruksinteressene, herunder kulturlandskapshensyn, skal ivaretas ved all 
utbygging sånn at kulturlandskapet ivaretas på en god måte og driftsulemper for 
landbruket minimaliseres. Retningslinjer for dette tas inn i kommuneplanens arealdel. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. Store sammenhengende naturområder med 
rike muligheter til friluftsliv bidrar til god livskvalitet og trivsel og er et vesentlig 
bidrag til folkehelsen. Nærområder for utøvelse av friluftsliv og naturopplevelser, 
herunder i strandsonen er også av stor betydning og har tilsvarende funksjon for 
livskvalitet og folkehelse. 

- Under satsningsområde 6, under kulepunkt om vindparker, tas følgende setning ut: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
 
 



Reindrift 
Reindrifta har lange tradisjoner i kommunen og benytter seg av store utmarksarealer. 
Reindriftsinteressene har vært utsatt for stort press gjennom store tiltak i 
reinbeiteområdene de senere årene. Reindrifta og den samisk kulturen skal tas hensyn 
til i utmarksforvaltningen, særlig i de resterende store naturområdene i kommunen. 
Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Vannforvaltning 
Kommunen arbeider aktivt med en god helhetlig vannforvaltning, blant annet ved 
gjennomføring av vannforskriften. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med andre 
kommuner på Fosen, gjennom Nordre Fosen vannområde. 

- Under satsningsområde 9, under kulepunktet om marin forsøpling, tilføyes følgende 
setning: 
Arbeidet knyttet til marin forsøpling er direkte knyttet til gjennomføringen av 
vannforskriften. 

- Under satsningsområde 10 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Overordnet ROS-analyse er under utarbeiding og vil være ferdig første kvartal 2019. 
Arbeidet vil avdekke hvilke utfordringer kommunen står overfor. Basert på den 
overordnede ROS-analysen utarbeides kommunens beredskapsplan. 

2. Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder 
innsetting av bilder, som ikke endrer planens innhold. 

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 01.11.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 for Åfjord kommune, i henhold til vedlagte 
planforslag, med følgende endringer: 
- I kapittel 2.4. «Befolkning» tilføyes følgende avsnitt: 

Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2017 viser at 156 av innbyggerne i 
Åfjord kommune har innvandrerbakgrunn. De fleste av disse er i alderen 20-54 år 
(109 personer). Av de med innvandrerbakgrunn er det 13 barn i alderen til og med 
fem år. 39 av personene er arbeidsinnvandrere, 43 er flyktninger (og deres 
familieinnvandrere) og 51 er familieinnvandrere. 22 er uoppgitt. 
Størst andel innvandrere kommer fra Syria. Dernest fra Polen, Sverige, Litauen og 
Filippinene. 
Det er en større andel av innvandrere som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. Spesielt gjelder dette kvinner. 
Til tross for dette er det en større andel av innvandrere som har universitet eller 
høyskole som høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. 

- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende avsnitt inn som avsnitt tre og 
fire: 
Åfjord kommune har i sitt arbeid som bosettingskommune lagt vekt på dyktiggjøre 
flyktninger, og arbeidsinnvandrere ellers, for arbeid i Åfjord. Dette gjelder både å bli 
kjent med norsk kultur og arbeidsliv, og ikke minst språkopplæring. Kommunen har 



ved hjelp av Husbankens ordninger også økt antallet utleieboliger, og styrket 
virkemiddelbruken for at innvandrere kan skaffe seg sin egen bolig. 
Kvalifisering, integrering og bosetting er områder vi i Åfjord i stor grad har lyktes 
med siden vi startet med bosetting av flyktninger. Vi ble tildelt 10 nye flyktninger i 
2018, nettopp på bakgrunn av at vi har stor grad av sysselsetting og folk i utdanning. 
Nært samarbeid med et næringsliv i oppsving har skaffet mange flyktninger 
språkpraksis og etter hvert fast jobb. 

- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende setning inn i første avsnitt 
under «Næringsutvikling»: 
Et godt utvalg i detaljhandel og øvrig tjenestetilbud er viktig i arbeidet med å gjøre 
det attraktivt å bo og besøke Åfjord og utgjør viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

- Under satsningsområde 1, under kulepunktet om attraktive boligområder, tas følgende 
setning ut: 
Det utarbeides boligplan for 2018-2030 som skal vedtas høsten 2018, parallelt med 
denne planen. 

- Under satsningsområde 2, under kulepunkt om Åfjord videregående skole, settes 
følgende avsnitt inn som avsnitt to: 
For å motvirke at noen slutter i videregående opplæring arbeides det i Åfjord etter 
Nord-Fosen-modellen hvor det er etablert samarbeidsrutiner mellom NAV, Åfjord 
videregående skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 

- Under satsningsområde 3, under kulepunkt om folkehelse settes følgende avsnitt inn 
under kulepunktet om folkehelse: 
Folkehelsekoordinator med eget mandat og rapporterer direkte til strategigruppen 
som består av kommuneledelsen, kultursjef, kommuneoverlegen og leder av NAV 
Nord-Fosen. 
Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å beskrive 
utfordringsbildet, iverksette tiltak, holder seg informert om kunnskapsbaserte tiltak, 
knytter seg til utviklingsarbeid.   Arbeidsgruppa bruker kommunens folkehelseprofil 
og annen styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i revidering av Strategiplan for 
Folkehelse hver høst. 

- Under satsningsområde 3 endres underoverskriften «Fremtidens helse- og 
velferdstjenester» til «Fremtidens helse-, omsorgs- og velferdstjenester». 

- Under satsningsområde 3, under «Kultur, aktivitet, opplevelser», tilføyes følgende 
setning i avsnittet hvor frivillighetsstrategien er nevnt: 
Formålet med denne vil være å opprettholde og styrke frivilligheten, spesielt arbeidet 
innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder idrett. Dette skal bidra til at 
generasjoner møtes og deltar i felles aktiviteter. 

- Under satsningsområde 5 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Landbruksinteressene, herunder kulturlandskapshensyn, skal ivaretas ved all 
utbygging sånn at kulturlandskapet ivaretas på en god måte og driftsulemper for 
landbruket minimaliseres. Retningslinjer for dette tas inn i kommuneplanens arealdel. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. Store sammenhengende naturområder med 
rike muligheter til friluftsliv bidrar til god livskvalitet og trivsel og er et vesentlig 
bidrag til folkehelsen. Nærområder for utøvelse av friluftsliv og naturopplevelser, 



herunder i strandsonen er også av stor betydning og har tilsvarende funksjon for 
livskvalitet og folkehelse. 

- Under satsningsområde 6, under kulepunkt om vindparker, tas følgende setning ut: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Reindrift 
Reindrifta har lange tradisjoner i kommunen og benytter seg av store utmarksarealer. 
Reindriftsinteressene har vært utsatt for stort press gjennom store tiltak i 
reinbeiteområdene de senere årene. Reindrifta og den samisk kulturen skal tas hensyn 
til i utmarksforvaltningen, særlig i de resterende store naturområdene i kommunen. 
Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
 
 
 
Vannforvaltning 
Kommunen arbeider aktivt med en god helhetlig vannforvaltning, blant annet ved 
gjennomføring av vannforskriften. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med andre 
kommuner på Fosen, gjennom Nordre Fosen vannområde. 

- Under satsningsområde 9, under kulepunktet om marin forsøpling, tilføyes følgende 
setning: 
Arbeidet knyttet til marin forsøpling er direkte knyttet til gjennomføringen av 
vannforskriften. 

- Under satsningsområde 10 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Overordnet ROS-analyse er under utarbeiding og vil være ferdig første kvartal 2019. 
Arbeidet vil avdekke hvilke utfordringer kommunen står overfor. Basert på den 
overordnede ROS-analysen utarbeides kommunens beredskapsplan. 

2. Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder 
innsetting av bilder, som ikke endrer planens innhold. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 

 

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 13.12.2018  
Behandling: 
 
 
 
Endelig vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Åfjord kommunestyre 

kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 for Åfjord kommune, i henhold til vedlagte 
planforslag, med følgende endringer: 
- I kapittel 2.4. «Befolkning» tilføyes følgende avsnitt: 



Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2017 viser at 156 av innbyggerne i 
Åfjord kommune har innvandrerbakgrunn. De fleste av disse er i alderen 20-54 år 
(109 personer). Av de med innvandrerbakgrunn er det 13 barn i alderen til og med 
fem år. 39 av personene er arbeidsinnvandrere, 43 er flyktninger (og deres 
familieinnvandrere) og 51 er familieinnvandrere. 22 er uoppgitt. 
Størst andel innvandrere kommer fra Syria. Dernest fra Polen, Sverige, Litauen og 
Filippinene. 
Det er en større andel av innvandrere som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. Spesielt gjelder dette kvinner. 
Til tross for dette er det en større andel av innvandrere som har universitet eller 
høyskole som høyeste utdanningsnivå, enn det er for befolkningen for øvrig. 

- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende avsnitt inn som avsnitt tre og 
fire: 
Åfjord kommune har i sitt arbeid som bosettingskommune lagt vekt på dyktiggjøre 
flyktninger, og arbeidsinnvandrere ellers, for arbeid i Åfjord. Dette gjelder både å bli 
kjent med norsk kultur og arbeidsliv, og ikke minst språkopplæring. Kommunen har 
ved hjelp av Husbankens ordninger også økt antallet utleieboliger, og styrket 
virkemiddelbruken for at innvandrere kan skaffe seg sin egen bolig. 
Kvalifisering, integrering og bosetting er områder vi i Åfjord i stor grad har lyktes 
med siden vi startet med bosetting av flyktninger. Vi ble tildelt 10 nye flyktninger i 
2018, nettopp på bakgrunn av at vi har stor grad av sysselsetting og folk i utdanning. 
Nært samarbeid med et næringsliv i oppsving har skaffet mange flyktninger 
språkpraksis og etter hvert fast jobb. 

- I kapittel 2.8. «Utfordringer og muligheter» tas følgende setning inn i første avsnitt 
under «Næringsutvikling»: 
Et godt utvalg i detaljhandel og øvrig tjenestetilbud er viktig i arbeidet med å gjøre 
det attraktivt å bo og besøke Åfjord og utgjør viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

- Under satsningsområde 1, under kulepunktet om attraktive boligområder, tas følgende 
setning ut: 
Det utarbeides boligplan for 2018-2030 som skal vedtas høsten 2018, parallelt med 
denne planen. 

- Under satsningsområde 2, under kulepunkt om Åfjord videregående skole, settes 
følgende avsnitt inn som avsnitt to: 
For å motvirke at noen slutter i videregående opplæring arbeides det i Åfjord etter 
Nord-Fosen-modellen hvor det er etablert samarbeidsrutiner mellom NAV, Åfjord 
videregående skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 

- Under satsningsområde 3, under kulepunkt om folkehelse settes følgende avsnitt inn 
under kulepunktet om folkehelse: 
Folkehelsekoordinator med eget mandat og rapporterer direkte til strategigruppen 
som består av kommuneledelsen, kultursjef, kommuneoverlegen og leder av NAV 
Nord-Fosen. 
Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å beskrive 
utfordringsbildet, iverksette tiltak, holder seg informert om kunnskapsbaserte tiltak, 
knytter seg til utviklingsarbeid.   Arbeidsgruppa bruker kommunens folkehelseprofil 
og annen styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i revidering av Strategiplan for 
Folkehelse hver høst. 

- Under satsningsområde 3 endres underoverskriften «Fremtidens helse- og 
velferdstjenester» til «Fremtidens helse-, omsorgs- og velferdstjenester». 



- Under satsningsområde 3, under «Kultur, aktivitet, opplevelser», tilføyes følgende 
setning i avsnittet hvor frivillighetsstrategien er nevnt: 
Formålet med denne vil være å opprettholde og styrke frivilligheten, spesielt arbeidet 
innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder idrett. Dette skal bidra til at 
generasjoner møtes og deltar i felles aktiviteter. 

- Under satsningsområde 5 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Landbruksinteressene, herunder kulturlandskapshensyn, skal ivaretas ved all 
utbygging sånn at kulturlandskapet ivaretas på en god måte og driftsulemper for 
landbruket minimaliseres. Retningslinjer for dette tas inn i kommuneplanens arealdel. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. Store sammenhengende naturområder med 
rike muligheter til friluftsliv bidrar til god livskvalitet og trivsel og er et vesentlig 
bidrag til folkehelsen. Nærområder for utøvelse av friluftsliv og naturopplevelser, 
herunder i strandsonen er også av stor betydning og har tilsvarende funksjon for 
livskvalitet og folkehelse. 

- Under satsningsområde 6, under kulepunkt om vindparker, tas følgende setning ut: 
Det er en bevisst strategi fra kommunen at de indre områdene, beliggende øst og sør 
for riksveg 715, skal holdes ubebygde. 

- Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Reindrift 
Reindrifta har lange tradisjoner i kommunen og benytter seg av store utmarksarealer. 
Reindriftsinteressene har vært utsatt for stort press gjennom store tiltak i 
reinbeiteområdene de senere årene. Reindrifta og den samisk kulturen skal tas hensyn 
til i utmarksforvaltningen, særlig i de resterende store naturområdene i kommunen. 
Under satsningsområde 6 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Vannforvaltning 
Kommunen arbeider aktivt med en god helhetlig vannforvaltning, blant annet ved 
gjennomføring av vannforskriften. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med andre 
kommuner på Fosen, gjennom Nordre Fosen vannområde. 

- Under satsningsområde 9, under kulepunktet om marin forsøpling, tilføyes følgende 
setning: 
Arbeidet knyttet til marin forsøpling er direkte knyttet til gjennomføringen av 
vannforskriften. 

- Under satsningsområde 10 settes følgende inn som nytt kulepunkt: 
Overordnet ROS-analyse er under utarbeiding og vil være ferdig første kvartal 2019. 
Arbeidet vil avdekke hvilke utfordringer kommunen står overfor. Basert på den 
overordnede ROS-analysen utarbeides kommunens beredskapsplan. 

2. Det delegeres til rådmannen å gjøre redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder 
innsetting av bilder, som ikke endrer planens innhold. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 


