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Uttalelse til varsel om oppstart - Overhalla kommune - Kommuneplanarbeid 

Viser til brev datert 15.03.18 der vi varsles om oppstart av planprogram for kommuneplan 

for Overhalla kommune 2018-2030 både samfunnsdelen og arealdelen. Brevet er vedlagt 

forslag til planprogram. 

 

I planprogrammet trekkes det frem noen trafikksikkerhet- og samferdselstiltak kommunen 

ønsker å prioritere i planperioden. 

 Ranembrua (fv. 7056) 

 Opprusting av fv. 7040 (før fv. 401) 

 Gang-/sykkelveg ved fv. 17 fra Ranemsletta i retning Øyesvold/Skage. 

 

Vi er kjent med disse planene og vi mener det er riktig at kommunen prioriterer/synliggjør 

sine prioriteringer gjennom kommuneplanen.  

Det forberedes nå et arbeid for å utbedre fv. 7040 (fv 401) på seinsommeren 2018 før 

planlagt asfaltering 2019. Utbedringen vi skje så lang bevilgningene rekker. 

Vegeier Trøndelag fylkeskommune arbeider nå med vegstrategi for Trøndelag. Utfallet av 

dette arbeidet vil få betydning for klassifisering av vegnettet i det nye fylket (hvilken status 

de ulike vegene vil få). Forslag til vegstrategi planlagt sendt ut på høring til kommunene i 

løpet av mai 2018. 

Det ligger pr. nå ikke ressurser inne i fylkesplan til utbedring av Ranembrua eller bygging av 

gang-/sykkelveg ved fv. 17 i retning Skage/Øysvoldkorsen. Eventuelt bidrag fra Statens 

vegvesen til disse oppgavene vil avhenge av at dette prioriteres hos vegeier Trøndelag 

fylkeskommune framover. 

De vegstrekninger som sannsynligvis også framover vil få høyest status i Overhalla 

kommune er fv. 17  Meosen – kommunegrensa Høylandet og fv. 760 kommunegrensa 

Grong- kryss fv. 17. På vegstrekninger med høg status vil terskelen for at vegeier vil 
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godkjenne nye avkjørsler/kryss og tiltak nært veg normalt være høgere enn øvrig vegnett. 

Vegeiers holdning til bygging/byggegrenser vil også normalt samsvare med vegens status. 

 

Vi har ingen øvrige merknader til fremlagte forslag til planprogram. 

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Marthe Fjellheim 

fung. seksjonsleder Risvik Geir Halvard 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Overhalla kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanarbeid og offentlig 
ettersyn av planprogram - 2018-2030 

 Det vises til brev datert 15.03.2018.  

Namsosbanen trafikkeres ikke med tog i dag. Banen er tidligere foreslått nedlagt, men per i dag er 
det usikkert om dette vil skje. Inntil videre er det derfor nødvendig å anse banen som aktuell for 
fremtidig trafikkering med tog, med de begrensninger det legger på aktivitet langsmed og på tvers 
av banen. Bestemmelser om byggegrense er gitt i Jernbaneloven § 10. Videre må areal som eies 
av Bane NOR opprettholdes til jernbaneformål. Dersom deler av vårt areal skal omdisponeres til 
annet formål, må det sannsynliggjøres at dette ikke kommer i konflikt med muligheten for fremtidig 
trafikkering med tog på Namsosbanen. 

Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk.   

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er 
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

 Madeleine Kristensen 
planlegger 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Overhalla kommune 
Kopi:  
Fylkesmannen i Trøndelag 
  
 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/


 
 

 
 
   

Overhalla kommune 
Postmottak Administrasjonsbygget 
7863 OVERHALLA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.04.2018 
Vår ref:  18/01180-2 
Deres ref:   2017/9310-17 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanarbeid og 
utlegging av forslag til planprogram - Kommuneplan for Overhalla 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 15. mars 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser og har et særlig ansvar for at ressursene blir ivaretatt i plansaker. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 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.  

 
Om planen 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er startet opp, samtidig er 
planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
DMFs uttalelse 
I planprogrammet under kapittel 3.3.1 står følgende avsnitt: «Områder avsatt til 
råstoffutvinning gjennomgås med tanke på om de fortsatt er aktuelle, og om det 
foreligger planer for nye/utvidelse av eksisterende. Det gjøres en kartlegging av 
ressurstilgangen, og behovet for mineralressurser.»  
 
DMF mener denne formuleringen fanger mye av det som er viktig at kommunen bør 
gjennomgå i arbeidet med arealdelen når det gjelder mineralressurser.  Vurderingene 
om ressurstilgang og behov for mineralressurser, i hovedsak byggeråstoffene, bør sees 
i sammenheng med flere av fokusområdene i samfunnsdelen (eks. transport, 

Leiv Erikssons vei 39 
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infrastruktur og trafikksikkerhet). I tillegg mener vi også at planen bør si noe om 
tilgangen på byggeråstoffene sett i en regional sammenheng, i tråd med de nasjonale 
forventningene.  
 
Vi minner om konsesjonsplikten: Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et 
hvert uttak av naturstein krever konsesjon jf. minerallovens § 43 før drift kan starte. 
Søknad sendes DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon 
eventuelt gis. 
 
Konsekvensutredning 
DMF savner tema «Mineralressurser» i konsekvensutredningen. Mineralressurser 
omhandler byggeråstoffer, naturstein, industrimineraler, metalliske malmer og 
energimineraler. Det er viktig at dette blir utredet og vurdert i sammenheng med 
andre tema og arealavklaringer i kommuneplanarbeidet. Arbeidet med 
konsekvensutredningen vil klarere om nye områder, avsatt til andre formål enn 
råstoffutvinning, berører kjente mineralske ressurser i kjente forekomster. En oversikt 
over ressursene er nødvendig både for å hindre nedbygging av forekomstene og for å 
unngå eventuelle arealbrukskonflikter i pågående og framtidige uttak. DMF ber derfor 
om at mineralressurser tas inn som tema i konsekvensutredningen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
 
 
 

Mottakere: 

Overhalla kommune Postmottak 

Administrasjonsbygget 

7863 OVERHALLA 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart - rullering av 
kommuneplan for Overhalla kommune 2018 – 2030, 

samfunnsdel og arealdel, med høring av planprogram 

 

Vi viser til deres oversendelse av 15.03.2018. 

Samfunnsdelen ble sist vedtatt 12.06.2007. I denne fokuseres det på 4 

områder som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet: 

 Lokalsamfunn  

 Brukere  

 Medarbeidere  

 Økonomi  

 

Under disse fokusområdene er det til sammen 8 hovedmål, under hvert 

hovedmål er det satt delmål. Utformingen er basert på at hoved- og delmålene 

skal detaljeres i handlingsprogram/ økonomiplan og virksomhetsplaner.  

 

Oppnådde resultater skal følges opp kontinuerlig ved utarbeiding og bruk av 

bl.a. indikatorer i styringskort (del av balansert målstyring) for kommunen og 

de enkelte enheter. 

 

Når man leser samfunnsdelen gir den et svært overbevisende inntrykk. Planen 

er kortfattet, gjennomtenkt og gir god oversikt. Trøndelag fylkeskommune ser 

ingen grunn til at Overhalla kommune skal legge om, eller gjøre store 

endringer i samfunnsdelen. 

 

Kommuneplanens arealdel ble rullert i 2007. Gjeldende plan omfatter i stor 

grad det viktigste langsiktige arealbehovet kommunen har, men det er behov 

for en gjennomgang av arealbruken i hele kommunen og en planteknisk 

oppgradering av plandokumentene i tråd med ny plan- og bygningslov. 

 

Kommunedelplan for Skage er opphevet, jf. vedtak reguleringsplan for Hunn. 

Om kommunedelplan for Skogmo skal fortsatt gjelde vurderes nærmere i 

planarbeidet. 
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Omfanget av revisjonsarbeidet vil være avhengig av de endringer som blir gjort 

i samfunnsdelen, og hvilke innspill som blir gitt til arealdelen. 

 

For alle nye områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende 

byggeområder skal virkninger for miljø og samfunn beskrives i en konsekvens-

utredning. Det skal gis en beskrivelse av virkningene både av de enkelte 

utbyggingsområdene hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene i 

planen. 

 

Planprogrammet gir en god oversikt over nasjonale og regionale føringer for 

planarbeidet Det er listet opp forhold som skal utredes videre.  

 

I saksfremlegget er det vist til at det i kommunens overordna planlegging bør 

tas høyde for en framtidig vekst i folketallet blant annet i forhold til 

kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. I den sammenheng bør også 

videregående opplæring tas med i planprogrammet og omhandles i 

kommuneplanen (samfunnsdel). 

 

Samfunnet må håndtere endringer i klima som blant annet gir økende risiko for 

flom- og skred, mer overvann og økt påvirkning på naturmiljøet. Ved 

planlegging av arealbruk er det viktig å se på hvilke effekter klimaendring vil 

gi, hvilke områder som vil være utsatt, og vurdere konsekvensene det vil ha 

for de aktuelle områdene. Klimatilpasning bør være tema i 

kommuneplanleggingen. 

 

Ut over dette er foreslåtte temaer dekkende i forhold til de områdene vi skal 

ivareta. 

 

Folkehelse 

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler de satsingsområder som er vurdert 

til å være viktigst for den kommunale innsatsen for å utvikle kommunen i 

retning av et langsiktig positivt «målbilde». 

 

Overhalla kommune har satt FN`s bærekraftmål som et overordna mål og 

rammeverk for arbeidet med sin kommuneplan. Disse målene skal oversettes 

til kommunens egne fokusområder. 

 

Basert på utgående samfunnsdel sine fire fokusområder og planstrategien 

opererer planprogrammet med seks nye fokusområder – deriblant 

«lokalsamfunn, levekår og folkehelse» (3.2.6). I tillegg er det ni «viktige tema 

for revidering» i ny arealdel. Finner ikke andre begrunnelser for de 

satsingsområder som er valgt, og hvordan kommunen har kommet fram til de. 

 

Folkehelse er i utkastet til ny Trøndelagsplan et av flere såkalt gjennomgående 

tema. Det betyr at temaet er sektorovergripende og forutsetter eierskap og 

oppfølging fra alle sektorer for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Slik bør det 

også være i en kommuneplan, og det er viktig at dette stadfestes allerede i 

planprogrammet. Det er folkehelse i alle foreslåtte fokusområdene til 

samfunnsdelen samt i temaforslagene til arealdelen. Kommunen bør legge vekt 

på at dette innarbeides i målformuleringer og i ev senere 
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temaplaner/handlingsplaner framfor å lage egen folkehelseplan. Har det – og 

evt hvilke konsekvenser kan det ha for innbyggernes helse? En egen 

folkehelseplan har lett for å handle mest om fysisk aktivitet, turstier, kosthold 

og litt om møteplasser. Viktig i og for seg, men ikke uttømmende for en 

folkehelseplan. 

 

Kunnskapsgrunnlaget er selve grunnmuren for det systematiske 

folkehelsearbeidet i kommunen. Overhalla kommune har utarbeidet 

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (ref 

Folkehelseloven § 5 a, b og c). Dette er ett av flere viktige kunnskapsgrunnlag 

å bruke i arbeidet med både samfunnsdel og arealdel.  

 

Medvirkning er et grunnleggende prinsipp for samfunnsutviklingen – og i 

folkehelsearbeidet. Planprogrammet skisserer noen mulige medvirkningsmåter. 

Det er mange måter å gjøre dette på og det er viktig å legge opp til 

medvirkning som virkelig handler om medvirkning, og at en vet hvordan en 

skal håndtere all informasjon og kunnskap som kommer inn. Det kan være et 

klokt grep å lage en plan for medvirkning og hvordan resultatene skal 

kommuniseres og følges opp. Medvirkning skaper forventninger. 

 

Nærmiljø, Friluftsliv 

Det er positivt at Overhalla kommune er i gang med en kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder som en temakartlegging. En slik kartlegging 

har stor nytteverdi både i planarbeid, ved sikring av arealer, som kunnskaps-

grunnlag for mer målrettet tilrettelegging og som del av folkehelsearbeidet. 

 

Vi viser i den sammenheng til Lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag mv som trådte i kraft 19. juni 2015. Kommunen kan fastsette 

snøskuterløyper til fornøyelseskjøring. Kommunene skal ta hensyn til 

naturmangfold når de skal fastsette løyper for snøskuterkjøring. Dette følger 

av motorferdselloven § 4a, tredje ledd. Det er en forutsetning at kommunene 

utreder virkningene løypene vil ha for naturmangfold i influensområdet til 

snøskuterløypene. En kartlegging av arter, leveområder og naturtyper er m.a.o 

et svært viktig verktøy for kommunen når det gjelder å regulere motorferdsel i 

utmark. 

 

Verdiskaping og næring 

Strategien Et verdiskapende Trøndelag, vedtatt av fylkestinget 14.12.2017 skal 

underbygge målet om en livskraftig region. Dette er et viktig grunnlag for å 

gjøre Trøndelag til en ledende næringslivsregion og å nå hovedmålet - økt 

verdiskaping og internasjonal konkuranseevne. 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc2709

93796/vedtatte-versjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-

for-trondelag-til-nett.pdf.  

Handlingsprogrammet 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelag 

(vedtatt 13.02.2018) gir klare prioriteringer av satsingsområder som er meget 

relevante for Overhalla kommunes strategiske- og framtidige veivalg. 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc2709

93796/vedtatt-versjon-13.02.2018-handlingsprogram-2018-2019.pdf 
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Med dagens nærings- og industrisatsinger i kommunen, vil det være behov for 

nytenkning vedr infrastruktur og hvordan næringsutviklingen videre kan skje. 

Dette er også tatt inn i planprogrammet som ønskede problemstillinger.  

 

Kultur 

Det vises til fylkeskommunens hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/ 

Der tjenesteområdet er inndelt i ulike ordninger 

- Tilskudd, priser og stipend 

- Kulturformidling 

- Fylkesbiblioteket 

- Museum 

- Samisk 

- Kulturnæring 

 

Samferdsel 

Trøndelag fylkeskommune arbeider nå med vegstrategi for Trøndelag. Utfallet 

av dette arbeidet vil få betydning for klassifisering av vegnettet i det nye fylket 

(hvilken status de ulike vegene vil få). Forslag til vegstrategi planlagt sendt ut 

på høring til kommunene i løpet av våren 2018. Det vises i den sammenheng 

også til vegvesenets brev datert 13.04.2018. 

 

Klima 

Kommunens Klima- og miljøplan ble vedtatt siste gang i juni 2014. Her legges 

det et stort fokus på miljø- og klimaarbeidet i kommunen og dette ligger til 

grunn for mange av de løsninger som blir valgt, både når det gjelder 

nybygging, rehabilitering og valg av energiløsninger i bygg, men også for 

transport (elektrifisering av bilparken, utviklingen av Overhalla som 

sykkelkommune, utvikling av kollektivtilbudet), anskaffelser, mv. I tråd med 

vedtatt planstrategi skal klima- og miljøplanen revideres i 2019. 

 

Overhalla har jobbet med klima og miljø på en troverdig og forbilledlig måte de 

siste årene. Arbeidet er godt forankret gjennom vedtak og planer, og følges 

opp i hele kommunens virksomhet. Det er bra at Overhalla nå fokuserer på FNs 

bærekraftmål, slik at det tenkes helhetlig, bl.a. innafor miljøarbeidet. Det kan 

være en veldig god måte å organisere arbeidet på, når det legges opp til å 

implementere bærekraftmålene som et rammeverk for arbeidet med 

kommuneplanen. 
 

Etter en del års arbeid med klima og miljø, har man nådd en del mål og fått en 

rekke effekter. Kunsten i det videre arbeidet blir å sette seg stadig nye mål og 

komme enda lenger der man allerede har oppnådd en del. Dette ser det ut til 

at kommunen vil. 

 

Det er viktig fortsatt å forankre miljøarbeidet i sentrale kommunale 

dokumenter. Derfor anbefaler vi at kommuneplanen omtaler miljøarbeidet på 

overordna nivå, sjøl om det finnes en egen plan, som skal revideres i 2019, 

som går mer i detalj. 

 

Vilt og ferskvannsfisk (høstbare arter) 

Vilt 
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I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommunen skal vedta 

mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for 

jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk 

og omfanget av viltulykker på veg og bane. 

 

Historisk sett har vi i dag høye bestander av hjortevilt i fylket. Dette skyldes 

ønsker om å opprettholde store viltbestander som høstbar ressurs og for 

rekreasjon og friluftsliv. Vi oppfordrer kommunen og rettighetshavere til å 

legge vekt på utviklingen i fallviltsituasjonen og samfunnskostnader dette 

medfører, særlig av hensyn til risiko for trafikkulykker i et folkehelseperspektiv. 

Andre forhold som er viktig å vektlegge er beiteskader på skog og innmark og 

utviklingen i helsesituasjonen for hjorteviltet. 

 

Kommunens mål for bestandsutvikling av hjortevilt bør ses i sammenheng med 

temaer som skal utredes i arealdelen bl.a. miljø-naturmangfold og samfunn - 

folkehelse. 

 

Innlandsfisk 

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for høstbare og ikke truede arter av 

innlandsfisk. Dette innebærer bl.a. å ivareta leveområdene til de aktuelle 

artene i planarbeid. Vi ber om at planarbeidet tar hensyn til bestandene av 

innlandsfisk og at det ikke settes i verk tiltak som kan medføre forringelse av 

produksjonsmulighetene for fisk uten at det foreligger nødvendige avklaringer 

eller tillatelser. 

 

Vannforvaltning  

Innen vannforvaltning har Trøndelag en Regional plan for vannforvaltning 2016 

-2021. Utarbeiding og rullering er fastsatt i vannforskriften. Revisjon av den 

gjeldende planen starter i 2019.  

 

Overhalla kommune oppfordres til å gjengi at fastsatte miljømål etter 

vannforskriften er styrende for kommunen når det gjelder all forvaltning som 

kommer i kontakt med vann. Dette vil gjøre at kommunen ivaretar og utvikler 

et godt nok vannmiljø overalt, til nytte og gavn for innbyggere, næringsliv og 

alt liv i omgivelsene. Forvaltningen av vann må derfor ses som et overgripende 

hensyn som kommunen må vektlegge i all virksomhet. Kommunens samarbeid 

i Namsen vannområde er også sentralt i denne sammenhengen. 

Her må det samtidig opplyses at klima- og miljødepartementet vurderer 

endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. 

 

Kulturminnevern  

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok 29.4.2009 en Handlingsprogram for 

kulturminnepolitikk: 

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Documents/handlingsprog_for_kult

urminnepolitikk_web.pdf 

 

«..Den arkeologiske ressursen i Nord-Trøndelag består av fornminner av 

mange ulike typer i landskapet. Nesten hele landarealet i Nord-Trøndelag har 
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et potensial for funn av fornminner. De fleste fornminner ligger i områder som 

har vært økologisk utnyttbare (jakt, jordbruk, skogbruk eller jernvinne)..» 

 

Dette vil være gjeldende inntil ny regional plan for kulturminner blir vedtatt. 

 

Det vises til Riksantikvarens KU-veileder, kulturminner og kulturmiljøer: 

http://www.miljokommune.no/Documents/Kulturminne%20og%20kulturmilj%C3%B8/

Konsekvensutredning_kommuneplanens_arealdel_veileder.pdf 

 

Kommunen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å synliggjøre automatisk 

freda kulturminner i arealplankartet, på grunn av det store omfanget av antall 

kulturminner (det er bl.a registrert over 800 gravhauger i kommunen). 

Overhalla kommune har utarbeidet et forslag til kulturminneplan 2018 – 2021 

som en temaplan med frist for innspill innen 6. mai 2018. 

 

Nyere tids kulturminner 

Overhalla har mange interessante kulturminner og kulturhistorie, bl.a. knyttet 

til Namsen. For noen år siden startet kommunen på arbeidet med en 

kulturminneplan som synliggjør og prioriterer viktige kulturminner i 

kommunen, setter opp målsetting, strategier eller tiltak.  

 

Denne planen bør forankres i samfunnsdelen og arealdelen. I arealdelen bør 

det legges inn noen generelle bestemmelser som ivaretar de viktigste 

kulturminnene, og evt. hensynssoner med retningslinjer for viktige kulturmiljø.  

 

Fylkeskommunen bistår alle kommunene som er i ferd med å lage 

kulturminneplaner i et eget prosjekt. Vi veileder og viser eksempler på 

bestemmelser og retningslinjer som kan tilpasses og brukes i arealdel. Ta 

gjerne kontakt med Frida Aakervik Berg, Gunn-Hege Lande eller Hilde Tokle Yri.  

 

Kommunal tjenesteyting og forvaltning 

Kommunens sentrale rolle som tilrettelegger for arbeids- og næringslivet 

framkommer godt i planprogrammet. Arbeidet med å finne og samhandle om 

nye løsninger for innbyggerne og lokalsamfunn gjennom digitalisering og 

automatisering er så vidt nevnt. Det vil med stor sannsynlighet bli enda 

viktigere i tida framover å legge til rette for ny produksjons-, samhandlings- og 

velferdsteknologi, noe Overhalla kommune virker å være godt forbedret på. 

 

Utfordringer og muligheter innen interkommunalt samarbeid og lignende bør 

vurderes nærmere i kommuneplanarbeidet. 

 

Samordning av regionale planer og strategier 

På flere temaområder har Nord og Sør-Trøndelag allerede felles planer og 

strategier for hele Trøndelag. Likevel er det slik at vi i et samlet Trøndelag har 

nesten 50 ulike planer og strategier. 

 

Pågående arbeid med ny Fylkesplan for Trøndelag påvirker også øvrig 

plansystem. «Trøndelagsplanen» skal legges til grunn for både 

fylkeskommunens, kommunenes og regional stat sin virksomhet og 

planlegging. Trøndelagsplanen 2018-2030 vedtas i desember 2018. Link til 
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Trøndelagsplanen: 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f267b3c304ea4c3d8881f7b489a5

efa4/trondelagsplanen-horingsutkast---13.03.2018.pdf 

 

Arbeidet med en felles fylkesplan har også som ambisjon å skape bevissthet 

om regionens egne kvaliteter og fortrinn. Det vises i den sammenheng til heftet 

Trøndelag i tall 2016, som er et kunnskapsgrunnlag for de prosessene som nå 

pågår på fylkeskommunalt nivå. Samtidig er det en målsetting at heftet brukes 

som en del av kunnskapsgrunnlaget for planleggingen som foregår i 

kommunene. Link til rapporten Trøndelag i tall (oppdatert utgave høsten 

2018): https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/plan-og-

areal/trondelag-i-tall/trondelag-i-tall-2016-skjerm.pdf 

 

Vi viser også til pågående arbeid med nettportalen: https://ressursportal.no/ 

(Statistikk, analyser, analysemetode, forskning og annen relevant informasjon 

samlet på ett sted). 

 

Samfunnsdelen og arealdelen vil bli utarbeidet parallelt, for at sammenhengen 

mellom de to delene skal bli klarere ovenfor beslutningstakerne. I flg 

fremdriftsplanen skal arbeidet presenteres i regionalt planforum til høsten 

(sept. 2018).  

 

Tidlig i planprosessen er det viktig å legge opp til diskusjoner om hva som skal 

gjøres, med hvilke ressurser, også innen politikkområder som ikke 

nødvendigvis er arealrelatert, slik som folkehelse og hensynet til barn og unge. 

 

Trøndelag fylkeskommune bistår gjerne i det videre arbeidet. Under har vi listet 

opp kontaktpersoner på du ulike områdene. 

 

Med hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       Rådgiver 

 

Kontaktpersoner:  

Folkehelse:  Guri Wist, tlf 74175063 

Friluftsliv:  Thor Brandt, tlf 74175097 

Næring   Siv Merethe Belbo, tlf 74175225 

Utdanning  Jan Håkon Larsen, 74174313 

Kultur   Jan Inge Yri, tlf 74175065 

Samferdsel:  Dag Ystad, tlf 74175107 

Klima:   Rune Hedegart, tlf 74175214 

Vilt og ferskvannsfisk: Tomas Lillehagen,.tlf 74175227 

Bjørn Grenne, tlf 74175153 

Vannforvaltning: Bendik Halgunset, tlf 74175149 

Kulturminnevern: Frode Kristiansen, tlf 74175163 

   Hilde Arna Tokle Yri tlf 74175173 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av kommuneplanarbeid 
og utlegging av forslag til planprogram - Kommuneplanens samfunn- og 
arealdel 2018 - 2030 - Overhalla kommune 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
kommuneplanen og forslag til planprogram, og har følgende foreløpige vurdering av 
planen: 
 
Landbruk  
Av planmaterialet går det fram at gjeldende plan i stor grad omfatter det viktigste 
langsiktige arealbehovet kommunen har, men at det er behov for en gjennomgang av 
arealbruken i hele kommunen samt oppdatering for å få den i tråd med ny plan- og 
bygningslov (2009).  
 
Landbruksnæringa beskrives i planprogrammet som sterk – selve bærebjelken i 
kommunen, men at det er en reduksjon i jordbruket. Det er viktig at samfunnsdelen 
tar for seg hva som kan gjøres for å styrke landbruksnæringa og ivareta 
ressursgrunnlaget også framover. Dette må videre gjenspeiles i arealdelen. 
 
Kommunen har utarbeidet statistikk for bolig- og hyttebygging, der reservene går 
fram. Ut fra denne og befolkningsveksten som er framskrevet fra SSB konkluderes 
det med at det vil være et økt behov for nye boliger, og at vurdering av 
sentrumsnære boliger/leiligheter vil være en del av prosessen fremover. Videre må 
det vurderes nye områder for hyttebygging og utvidelse i antall tomter i allerede 
eksisterende områder for spredt hyttebygging, står det. I tillegg skal det vurderes nye 
næringsområder. 
 
Det er positivt at det skal tas en gjennomgang og vurdering av aktualitet for områder 
til industri og næringsvirksomhet som ligger spredt, områder med spredt 
ervervsbebyggelse (mikro- og minikraftverk) samt områder avsatt til råstoffutvinning – 
om de fortsatt er aktuelle og evt. behov for nye/utvidelser. Siden kommunen ikke har 
truffet helt med de områdene som ble avsatt til spredt boligbygging i gjeldende plan 
vil det være gunstig med en gjennomgang av disse også. 
 
Det pekes også på behov for ny/opprusting av eksisterende infrastruktur: ny Ranem 
bru, som vil åpne opp for mulig utvikling av kommunesenteret på sørsida av Namsen, 
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opprusting av fylkesveg 7040 og ny gang-/og sykkelveg mellom 
Overhalla/Ranemsletta – Skage – Namsos. Vi vil ut fra de store jordressursene som 
omkranser sentrumsområdene forutsette at planarbeidet vektlegger å utvikle 
sentraene innover gjennom fortetting og transformasjon. Fortetting kan ofte bidra til 
et mer levende sentrum, samtidig som det også vil være et grep som vil redusere 
presset på dyrka jorda som ligger i tilknytning til sentrum. I den forbindelse bør det 
innføres bestemmelser til planen som sikrer høy utnytting i sentrumsnære områder. 
 
I følge planprogrammet skal kommunen fortsatt ha en restriktiv holdning til 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i forbindelse med utbyggingstiltak. Dette er 
helt i tråd med nasjonal jordvernstrategi som kom i 2015. Et enstemmig storting 
vedtok her at omdisponering av dyrka jord innen 2020 skal reduseres fra 6000 daa/år 
til 4000 daa/år. Det nye jordvernmålet er en ambisiøs målsetting, en målsetting som 
innebærer at jordvernet må vektlegges tungt i alle arealsaker. Stortingets 
næringskomite uttrykte samtidig en klar forventning om at kommunene er mer 
restriktive når det gjelder bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka 
og dyrkbar jord. Fylkesmannen vil påpeke at det skal være samfunnsinteresser av 
stor vekt som ligger til grunn for omdisponering av dyrka mark. Det er også viktig å 
utrede alternativer dersom det foreslås utbyggingsområder på dyrka mark. Av 
forslaget til planprogram fremgår det ikke hvilke konkrete utbyggingsområder som 
kan være aktuelle. Vi forventer imidlertid at jordvernet blir et viktig tema i 
planarbeidet. Vi vil også påpeke viktigheten av langsiktige og klare grenser mellom 
utbyggingsområder og viktige jord- og skogbruksområder.  
 
For jord-, skog- og beiteressurser er det viktig at følgende utredes i forbindelse med 
nye utbyggingsområder: 

- Arealomfang (permanent og midlertidig)  
- Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne, samt beitekvalitet  
- Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige forhold før og etter tiltak  
- Indirekte konsekvenser  

o press mot tilgrensende landbruksområder 
o vekstretning 
o adkomst til tilgrensende landbruksområder 

- Konsekvenser for kulturlandskap  
- Eventuelle avbøtende tiltak 

 
Det er positivt at bestemmelsene til områder for spredt utbygging skal revideres slik 
at boligtomtene ikke skal berøre dyrkbar mark. Generelt ser vi behov for økt fokus 
også på de dyrkbare arealene i fylket og den ressursen de representerer. Som vi 
også uttalte til kommunal planstrategi 2016 - 2020 går Overhalla kommune i front 
med hensyn til langsiktige holdninger til omdisponeringer av dyrka og dyrkbar jord. 
 
Reindrift  
For Overhalla kommune berøres tema reindrift i all hovedsak i kommuneplanens 
arealdel. Reindrifta er en sentral rettighetshaver i all utmark i kommunen, og må 
derfor ivaretas på en god måte i arealdel. 
 
Overhalla kommune har beiteområder for to reinbeitedistrikt; Åarjel Njaarke sijte 
(Vestre Namdal reinbeitedistrikt) og Tjåehkere sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt). 
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Namsen er grensen mellom de to distriktene; Åarjel Njaarke nord for elva og 
Tjåehkere sør for elva. 
 
Åarjel Njaarke sijte består av 6 siidaandeler (driftsenheter), og hadde pr. 31.3.2017 et 
reintall på 2001 rein (før kalving). Distriktet har høstvinter-, vinter og vårbeiter i 
kommunen. 
 
Tjåehkere sijte består av 12 siidaandeler, hvorav 11 av disse har vinterbeite i 
områdene sør for Namsen i kommunen. Distriktet hadde pr. 31.3.2017 et reintall på 
4 296 rein. 
 
Kontaktinformasjon til distriktene finnes på fylkesmannens hjemmesider. På våre 
hjemmesider ligger også nærmere informasjon om ivaretakelse av reindrift i 
plansammenheng. På www.kilden.nibio.no finnes reindriftens arealbrukskart, som 
illustrer reindriftas bruk av sine områder. Kartene er kun veiledende, og ikke en 
eksakt angivelse av reindriftas beitebruk. 
 
Plan- og bygningslovens § 5-1 Medvirkning plikter alle som legger fram planforslag å 
legge til rette for aktiv medvirkning. For kommunen påligger det videre også en 
særskilt plikt å legge til rette for medvirkning for spesielle grupper, deriblant 
reindriftsutøvere (jfr. lovkommentaren til plan- og bygningsloven). Reindrift foregår 
over store arealer og ofte i flere kommuner, og de har nødvendigvis ikke oppdatert 
informasjon om hva som foregår i den enkelte kommune. Kommunen bør gå i tidlig 
dialog med reinbeitedistriktet for å diskutere eventuelle nye byggeområder, og 
spesielt områder for fritidsbebyggelse. Dette sikrer en god og forutsigbar prosess for 
alle parter. Vi deltar også på eventuelle arbeidsmøter dersom det er ønskelig. 
 
For nye utbyggingsområder (også områder for spredt fritidsbebyggelse) må reindrift 
inn som tema som skal utredes (jfr. pkt 4.1.1 s. 10). Dersom kommunen legger til 
rette for en omfattende utbygging av fritidsbebyggelse (eller andre arealinngrep i 
utmark) må de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor reinbeitedistriktet 
også vurderes (jfr. forskrift om konsekvensutredning, § 21) 
 
Fritidsbebyggelse er som regel den største utfordringen for reindrift i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel i Trøndelag. Foruten det direkte inngrepet med tap av 
fysisk beiteareal, øker den menneskelige ferdselen i et område i takt med flere hytter. 
Aktivitet fører til at rein unngår å bruke nærområdet og trekker unna til andre 
beiteområder. Forskning viser at beitebruken reduseres alt i fra 1 til 12 km fra 
inngrep. Områdene i Overhalla er i all hovedsak vinterbeite, som er minimumsbeite 
for både Åarjel Njaarke og Tjåehkere.  
 
Kommunen ønsker å tilrettelegg for nye områder for fritidsbebyggelse, også LNF-R-
spredt (jfr. pkt 3.3.1. s.8 og 9). Som beskrevet medfører fritidsbebyggelse negative 
konsekvenser for reinens beitebruk. Spesielt spredt fritidsbebyggelse representerer 
en gradvis og uforutsigbar nedbygging av utmarka. Fra reindriftsavdelingens side er 
spredt fritidsbebyggelse vurdert som et uegnet plangrep og vi ønsker derfor at 
kommunen går bort fra det. Nye hyttefelt i vinterbeiteområder vil vi også være 
skeptiske til. 
 
Vi har ingen spesielle merknader til innholdet i samfunnsdelen  

http://www.kilden.nibio.no/
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Klima og miljø 
Planprogrammet fremstår som et godt verktøy for det videre arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Vi har allikevel noen merknader knyttet til 
planprogrammet.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for varig verna vassdrag (1994) må legges til grunn i den 
videre planleggingen. Det er ikke gjort noen differensiering av nedslagsfeltet til 
Bjøra/Høylandsvassdraget tidligere slik som det er gjort i Høylandet. Vi forventer 
derfor at man gjør vurderinger av dette opp mot de verdiene vassdraget innehar. 
Vassdragsvernet beskriver store verdier for land- og vannfauna, friluftsliv, landskap 
og elveløpsformer. Vassdraget er et svært viktig vassdrag ifm. laksefiske etter 
atlanterhavslaks. Det vil være krevende for Fylkesmannen å akseptere utbygging 
innenfor vassdragsvernområdet uten at det gjøres nødvendige utredninger i forkant. 
Vi vil her spesielt kommentere hytteområdet som beskrives rundt Elgsjøen. Rundt 
elgsjøen finner man den prioriterte arten Trøndertorvmose. Det vil være svært 
vanskelig å akseptere tiltak som direkte eller indirekte vil påvirke disse artene og 
lokalitetene. Namsen er et svært viktig vassdrag for både natur og friluftsliv. Vi 
forutsetter derfor at byggegrense mot Namsen videreføres i ny arealplan. 
 
Overhalla er dårlig kartlagt innenfor flere naturfaglige temaer. Det vil derfor bli en 
krevende øvelse å skaffe tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for spredt bolig-
/fritidsbebyggelsesområder. Videre skriver kommunen at man ikke har truffet helt 
med flere av disse spredt boligområdene. Kommunen har dog truffet godt med flere 
av reguleringsplanene sine. Vi anbefaler at man går bort fra denne typen områder og 
heller ser på å avklare konkrete områder gjennom planprosessen.  
 
Overhalla kommune har vært en foregangskommune i Trøndelag innen klima- og 
energiplanlegging. Det er et positivt initiativ at man er i gang med reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei mot Namsos. Vi ønsker derfor å utfordre kommunen på å 
gjennom planarbeidet også vurdere gang og sykkelvei mot Grong, men og mot 
Høylandet som i disse dager jobber med å forlenge gang- og sykkelvei mot fra 
sentrum mot Grungstadvatnet.  
 
Vi minner om at støy må beskrives i planen. T-1442 må legges til grunn i det videre 
planarbeidet. Støysonekart bør brukes som grunnlag for å   
 
Oppvekst og velferd 
Overhalla kommune har laget et kortfattet planprogram som peker på behov, 
utfordringer og muligheter. 
 
Ut fra nasjonal satsing og kunnskap som Fylkesmannen har, oppfordres Overhalla 
kommune i den videre utredelsen som skal gjøres i planarbeidet, å ha et særlig fokus 
på et godt læringsmiljø som fremmer barn og unges læring, som bl.a. hindrer barn og 
unge i å føle og oppleve at de blir utsatt for krenkende adferd og eller mobbing. 
Tema og strategier omkring overganger i opplæringsløpet er også av betydning for å 
nå målsettingen om at barn og unge skal oppleve et godt læringsmiljø som fremmer 
læring og utvikling som gir mestring og tilhørighet i hverdagen.  Spesielt i samarbeid 
med den videregående skolen. Det er særlig viktig for kommunen å ivareta og sikre 
utvikling av kompetanse på personell i barnehage og skole. Gjennom vurderinger må 



Side 5 av 8 
 

kommunen sørge for å ha riktig kompetanse for å gjøre barn og unge i stand til å 
møte og mestre fremtidens kunnskapssamfunn. 
 
For å hindre frafall i videregående skole og at flere blir satt utenfor, er det satt i gang 
et arbeid for å bedre samhandling i og mellom stat og kommuner om tiltak for at flere 
skal lykkes i skolen og å kunne fullføre videregående opplæring som grunnlag for en 
varig tilknytning til arbeidslivet.  Målgruppen for samarbeidet er utsatte barn og unge 
under 24 år med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende 
kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og 
arbeidsliv.  
 
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. 
 
Helse og omsorg 
Det kan være en god strategi å holde samfunnsdelen kortfattet og komprimert. Det 
kan tydeliggjøre innholdet og samfunnsdelen kan bli et bedre verktøy som 
premissleverandør for underliggende planverk. Planen ble sist rullert i 2007. Det 
fremgår at kommunen vurderer mye av planen som fortsatt relevant. Dette gir grunn 
til å minne om at situasjonen for Overhalla kommune som tjenesteleverandør er i 
endring. Det er vist til befolkningsvekst, men like viktig er utfordringsbildet i form av 
endret alderssammensetning og endret tjenestebehov for innbyggerne. 
Samhandlingsreformens forventninger om oppgaveoverføring til 
primærhelsetjenesten bidrar til å forsterke forventningene til den kommunale 
tjenesteytingen innen området helse og omsorg. Samkommunen avvikles og det kan 
bli mer krevende enn før å søke samarbeid med andre kommuner for de smalere 
tjeneste- og oppgaveområdene.  
 
Med et slikt utgangspunkt er betoningen av kommunen som tjenesteyter lite 
fremtredende og har fått liten plass i forslaget til planprogram. Tjenesteyting er en av 
kommunens primæroppgaver. Spesielt for helse -og omsorgstjenestene er 
utfordringen med økningen i antall eldre viktig. Størst vekst blir det i gruppen over 80 
år og det er samtidig de som krever mest ressurser. Med avtagende aldersbæreevne 
må tjenestene utvikles i en bærekraftig retning. Dette kan kreve strukturendringer og 
en dreining mot å gjøre de eldre mer selvhjulpne ved bruk av velferdsteknologi, ved 
økt innsats på rehabilitering samt fokus på egenmestring av dagliglivets aktiviteter. 
Partnerskap med frivillige lag og organisasjoner kan gi gevinster, men trolig mer 
knyttet til bedre trivsel og økt livskvalitet enn at de direkte avlaster de kommunale 
tjenestene.  
 
Det er også grunn til å trekke frem det forebyggende arbeidet på helsestasjonen og i 
skolehelsetjenesten, samt tjenestene for de med rus og psykiske plager og lidelser. 
Spesielt sett i sammenheng med folkehelsearbeidet er innsatsen fra disse tjenestene 
viktig. Grunnlaget for god helse legges i oppveksten og tidlig innsats for utsatte barn 
og ungdom bør prioriteres. Tverrsektoriell innsats er ikke bare viktig i 
folkehelsearbeidet, men også for å sikre gode tjenester. Samarbeidet på tvers må 
inkludere også skole, barnehage, fastlege og NAV.  Alle deltjenester som kan 
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identifisere og bidra må inkluderes. Det er også viktig at det sikres medvirkning fra de 
av innbyggerne som er brukere av tjenestene. Involvering må sikres fra de ulike 
kommunale råd for brukergruppene og det må innhentes synspunkter fra 
innbyggerne som tilhører utsatte grupper og som ikke selv aktivt gir innspill til 
kommuneplanen. 
 
I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres kommunen også til å hente ut mest 
mulig av kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har om befolkningen, 
utviklingstrekk og mulighetene fremover. Det er ikke for øvrig merknader til prosess 
og plan for medvirkning.  
 
 
Folkehelse: 
Kommuneplanen skal bygge på oversiktsdokumentet for helsetilstanden til 
befolkningen. Da forventes det at spesielt samfunnsdelen gjennom mål og strategier 
viser kommunens retning i folkehelsearbeidet, med utgangspunkt i det som er 
utfordringene for kommunen. Videre må folkehelsearbeidet følges opp med konkrete 
tiltak innen de enkelte sektorer. Kommunen har en svært viktig rolle ved å strukturelt 
å legge rammer som kan bidra til å bedre helsen og motvirke helseskadelig 
påvirkning.  
 
I planprogrammet legges det opp til at det skal vurderes om det skal være en egen 
folkehelseplan. Det viktigste er at folkehelse får en tydelig plass i kommunens 
samlede planverk. Folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt og det kan være et 
argument for at samfunnsdelen også gjøres til kommunens folkehelseplan. Da 
skjerpes behovet for tydelig oppfølging med tiltak i de ulike sektorplanene.  
 
Planprogrammet er inne på flere viktige folkehelsetema og viser at det er fokus på 
folkehelse i kommunen. Det er nærmest ubegrenset hva som kan regnes inn blant de 
folkehelserelevante tema. Viktige eksempler er tilgangen til sosiale møteplasser, 
rekreasjonsområder og anlegg for idrettsaktivitet, trafikksikkerhet, 
ensomhet/utenforskap og sosial ulikhet. Det er i Norge økende sosiale forskjeller og 
disse forsterker gradienter i helsetilstanden i befolkningen. Tiltak for inkludering og 
mulighet til lik deltagelse for utsatte grupper kan bidra til å utjevne slike forskjeller.  
Gjennom arealplanleggingen har også kommunen et effektfullt verktøy i 
folkehelsearbeidet. Det har betydning hvilke arealformål som velges og hvordan ulike 
arealformål plasseres i forhold til hverandre. 
 
Støy er et tema å ta hensyn til i arealdelen. Både i sentrumsområder og langs 
gjennomfartsveier. Ved prioritering av areal til boligformål bør frihet fra trafikkstøy 
være et kriterium å vektlegge. 
 
Samfunnssikkerhet  
Vi kan se av planprogrammet at revidering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
er tenkt gjennomført parallelt med arbeidet med kommuneplanene. Dette er positivt 
og vi minner innledningsvis om at ROS-analysen bør benyttes som et grunnlag i 
arbeidet med planene. 
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Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel bør si noe om kommunen sine utfordringer knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap. Dette bør omtales i planen med en kort 
beskrivelse av de utfordringer kommunen står overfor og hvordan de eventuelt vil 
påvirke kommunens sine satsingsområder og prioriteringer.  
 
Klima og miljø er belyst i planprogrammet. Dette er positivt og vi vil minne om at 
fremtidige klimaendringer og hvordan disse kan påvirke kommunen gjerne også kan 
belyses. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og klimaprofilene som er 
utarbeidet for alle fylker og viser hvilke endringer som forventes framover. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommunen skal i kommuneplanens arealdel gi et godt oversiktsbilde over hva som 
er de samfunnssikkerhetsmessige utfordringene knyttet til arealene i kommunen. 
Kommuneplanen skal videre gi rammer og retningslinjer for nye utbyggingsformål og 
fremtidig arealbruk. Rammene og retningslinjene bør være forutsigbare når det 
foreslås områder for fremtidig utbygging, slik at risiko- og sårbarhetsforhold kan 
vurderes.  
 
Krav om ROS-analyse gjelder alle planer for utbygning iht. plan- og bygningsloven § 
4-3. I kommuneplanens arealdel skal derfor ROS-analyse gjennomføres, og som 
hovedregel dokumenteres i konsekvensutredningen. Forskrift om 
konsekvensutredning stiller videre krav til bruk av ROS-analyse som metode når 
samfunnssikkerhet skal vurderes. Analysen skal danne grunnlag for videre 
arealplanprosesser på alle nivå, og skal inngå som en av forutsetningene for arbeidet 
med kommuneplanen. 
 
I ROS-analysen skal risiko og sårbarhet vurderes med sannsynlighet og konsekvens. 
Det skal videre gjøres en vurdering av både eksisterende risiko knyttet til arealene i 
seg selv, og hvordan en utbygging kan påvirke risikobildet. ROS-analysen benyttes til 
å vurdere om aktuelle områder er egnet til utbygging, eller om andre områder må 
vurderes. Dersom det ikke er krav om reguleringsplan må ROS-analysen vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, samt om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og 
sårbarhetsforhold. 
 
Som nevnt innledningsvis vil det være relevant å bruke kommunenes helhetlige 
ROS-analyse som del av grunnlagsmaterialet i arbeidet med samfunnssikkerhet i 
kommuneplanens arealdel. Videre er det viktig å benytte de verktøyene som er 
relevante i plan- og bygningsloven for å sikre at hensyn til samfunnssikkerhet blir 
ivaretatt. Eksempler på dette er hensynssoner, planbestemmelser og arealformål. 
Kjente faresoner bør markeres som hensynssoner i plankartet, og det skal da knyttes 
særlige bestemmelser til tiltak i slike områder. 
 
Naturfarer som flom og skred kan være sentralt i kommunens risikobilde knyttet til 
arealdisponering. I tillegg er det også relevant å vurdere eventuelt virksomhetsbasert 
risiko som kan påvirke arealbruk, som f.eks. ulykker/utslipp knyttet til industri, brann, 
og naturrisiko som skogbrann. Videre er det viktig at kommunen vurderer hvordan 
endringer i klimaet vil påvirke sårbarheten i kommunen. Eksempler på dette kan 
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være ekstrem vind, intense nedbørsperioder mm., med vurderinger av konsekvenser 
og aktuelle tiltak. 
 
Hvordan hensyn til samfunnssikkerhet skal ivaretas i arealplanlegging er beskrevet i 
DSB sin nye veileder fra 2017;”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”. 
 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 
 

• Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 

Alf Petter Tenfjord( e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Tor Sæther 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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