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Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel, Indre Fosen 

 

Oppsummering av uttalelser til planprogrammet 
10.10.2021 

 

Dette er en oversikt med 5 høringsuttalelser fra regionale myndigheter og lokale foreninger. 
Statens vegvesen mottok planprogrammet sent og fikk forlenget frist til 15. september..  
 

Uttalelsene er oppsummert, vurdert og grovsortert slik: 

- Til orientering - innspillet er kjent og/eller det står tilsvarende i planprogrammet.  

- Til etterretning - innspillet godtas, passer godt inn og settes inn i planprogrammet. 

- Avvises - innspillet passer ikke inn, på grunn av planprogrammets profil eller fordi det 

oppfattes å basere seg på sviktende grunnlag.  

 

 

Rissa Bolyst, 12.08.2021 
 

Innledende sitat: 

Bolyst gruppa i Rissa er en innbyggerforening som har intensjon om å bidra for å nå 

kommunens mål om bærekraftig folketall, attraktivt næringsliv, og attraktive bosteder. Vi 

representerer rundt 3500 innbyggere i kommunesenteret, hvorav ca. 2900 av disse bor i 

sentrum. 

 

Planprogrammet kan forbedres slik: 

 

Den fremtidige samfunnsdelen bør utvikles slik: 

 

I befolkningsstrategien bør disse forholdene inngå: 

o Tilrettelegge for tilbakeflytting og tilflytting i kommunesenteret, som har størst 

innbyggertall av alle stedene. Nærhet til familie, foreldre og besteforeldre, samt 

sentrumsfunksjoner, god infrastruktur, og et godt tjenestetilbud, anses som viktige 

elementer ved valg av sted for unge etablere. 

o Økt innbyggertall i kommunesenteret er positivt for kommunens samlede inntekt, 

bidrar til økt aktivitet i bygge- og handelsnæringen, og gir høyere skatteinngang. 

Kommentar: 

Kommunen er klar over disse sammenhengene – forslagene tas både til orientering og 

etterretning. 

 

I økonomistrategien bør disse forholdene inngå: 

o Innbyggere i kommunesenteret har tilgang til kommunens tjenester på en enkel og 

lite ressurskrevende måte. Dette er en fordel for både tjenesteyter og –mottaker. 

o Tilbud om arealer for vekst og utvikling i kommunesenteret presser ikke kommunens 

investeringsbudsjett, da private aktører allerede er interesserte og klare til start. 

o Når mange innbyggere deler på eksisterende infrastruktur, slik som i 

kommunesenteret, begrenses kommunens totale investerings- og 

vedlikeholdskostnader. 

Kommentar: 

Kommunen er klar over disse sammenhengene – forslagene tas både til orientering og 

etterretning. 
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I arealstrategien bør disse forholdene inngå: 

o Utvikle et samlet, trygt og inkluderende kommunesenter som bidrar til bolyst for alle 

generasjoner, gir mulighet for økt sosial omgang, økt næringskraft, men kan også 

ivareta naturmangfoldet og miljøet fremfor at større arealer blir benyttet ved spredt 

bebyggelse. 

o Dekke etterspørselen i kommunesenteret etter byggeklare, moderne, attraktive, 

sentrumsnære, og varierte boformer (rekkehus, boligblokker, terrassehus, eneboliger 

med ulike kvaliteter, osv.), samt tilby sentrumsnære næringstomter. 

o Kartlegging av naturområder, bla. i vårt kommunesenter, kan påvirke kommunens 

selvråderett og mulighetene for å videreutvikle kommunesenteret. 

Kommentar: 

Kommunen er klar over disse sammenhengene – forslagene tas til orientering. 

 

I kvalitet- og tjenestestrategien bør disse forholdene inngå: 

o Det kan bli enklere for kommunen å yte god faglig kvalitet hvis flere aldersgrupper 

kan bo noe mer samlet. Rekruttering til stillinger, som bla. i de kommende årene er 

nødvendig innenfor helse, vil være mindre utfordrende i et velfungerende og attraktivt 

kommunesenter. 

Kommentar: 

Kommunen ville gjerne gjort dette, men statlige føringer vektlegger mangeartede – ikke 

ensartede bomiljøer – forslaget tas til orientering. 

   

I klimastrategien bør disse forholdene inngå: 

o Klimagassutslipp begrenses når flere brukere er relativt samlet. Det gjelder 

eksempelvis for kommunale avfallstjenester og helsetjenester.  

o Innbyggerne som ønsker det, kan klare seg helt eller delvis uten bil (eller ekstra bil), 

forutsatt at kommunesenteret kan vise til et relativt samlet offentlig tjenestetilbud, i 

kombinasjon med et godt nærings- og boligtilbud. 

Kommentar: 

Interessante innspill – tas til etterretning. 

 

 

Stjørna Kultur- og Næringsforum, 25.08.2021 
 

Innledende sitat: 

Det er viktig for Stjørna at det ikke fortsettes med de hyppige annonseringene om 

nedleggelse av våre basistjenester (helse og oppvekst). Hver gang dette blir foreslått blir det 

usikkerhet og Stjørna blir satt kraftig tilbake. 

 

 

Viktige forhold og utviklingstrekk: 

o Stjørna har hatt en positiv utvikling de siste årene. Det er økende interesse for 

tilflytning. Interessen fra unge familier til å bosette seg i Stjørna økte vesentlig etter ny 

1-10 skole sto ferdig i 2019. 

o De siste årene er det også økt byggeaktivitet. Flere hus er blitt bygget. Mange eldre 

bygninger blir pusset opp. 

o Turistrettet virksomheter har økt kraftig. Det gir mange deltidsarbeidsplasser 
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o Stranda ryddes hver vår for tang. 30- 40 personer stiller opp, søppel plukkes og flere 

tonn tang kjøres bort. 

o Fastboende og feriebeboere bidrar til det rike kulturlivet i Stjørna. Allikevel er det 

viktig å forstå at uten fastboende vil nok mye av aktivitetene som Stjørna er kjent for, 

vært borte. 

o Da det totalt sett er lite heltids arbeidsplasser er de kommunale arbeidsplassene på 

aldershjemmet, barnehage og skole særdeles viktige for Stjørna. 

Kommentar:  

Kommunen er kjent med forholdene og utviklingen – innspillene tas til orientering. 

 

Utfordringer som bør hensyntas i ny samfunnsdel: 

o Mangel på kommunale basistjenester innen oppvekst og helse vil føre til forgubbing 

og nedgang i folketall. Den klart største utfordringen for Stjørna er usikkerheten som 

alt for ofte lages om basistjenestene. Å bosette seg med hus og arbeid er en stor 

beslutning. 

o En svært stor andel av befolkningen arbeider utenfor Indre Fosen. Blir basistjeneste-

tilbudet for dårlig er risikoen stor for utflytting fra Indre Fosen, til kommuner der folk 

allerede har sitt arbeid. 

o I likhet med Leksvik ligger Stjørna langt fra kommunesentret i Indre Fosen (Rissa). 

 
o Bildet viser avstander fra Mælan Skole. Avstand hjemmefra til Mælan kommer i 

tillegg. For de fleste elever blir det da over 40 km hver vei. Det vil si over 80 km pr 

dag på buss.  

Avstandsbeskrivelse:  

For ungdomsskoleelever i Stjørna vil avstanden til Åset skole være langt bedre enn til 

Åsly. Til Åset i Åfjord er det gode veier med 80 km/t fartsgrense hele strekningen. Til 

Åsly er det dårligere vei og fartsbegrensninger i lange strekninger. Det er nok ikke 

realistisk å klare den strekningen med lovlig kjøring på 34 minutter. (som vist på kart 

over). Det er fylket som bestemmer hvor bussen skal gå, og blir bussruten lagt langs 

fjorden vil avstanden bli ytterligere forverret. 

o I Indre Fosen kommune er det arbeidsgiveravgift på 10,6 %. Det er høyt. For Stjørna 

blir det ytterligere begrensende da området ligger klemt inn mellom to kommuner med 

lavere sats. Åfjord med 5,1% og Ørland med 6,4 %. 

o For området Haugamyran, Rødsjø og Sørfjorden ville en arbeidsgiveravgift på linje 

med Åfjord på 5,1% gitt større muligheter for etablering. Området er sentralt plassert 

på Fosen.  

Nærmeste sentrum fra Stjørna er i rekkefølgen:  

1. Å i Åfjord, 2. Botngård i Bjugn og 3. Rissa sentrum. 
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o Det viktige for Indre Fosen er å gjøre reelle innsparinger og unngå unødvendige 

investeringer. Samtidig som det ikke ødelegger for den positive utviklingen som er i 

Stjørna. Målsetningen må være å styrke den positive erfaringen vi har sett de siste 2 

årene, til beste for Indre Fosen kommune og innbyggere i Stjørna. Lykkes man ikke 

og nedbyggingen av kommunale tjenester fører til fraflytting, må man lete etter andre 

løsninger. Se helhetlig på Fosen og hvilke andre muligheter som finnes for Stjørna. 

Kommentar: 

Kommunen erkjenner utfordringsbildet og tar refleksjonene dels til orientering og etterretning. 

 

 

Statsforvalteren i Trøndelag, 25.08.2021 
 

Innledende sitat: 

I planprogrammet skisseres det et program hvor kommunen er ærlig med tanke på sine 

utfordringer. Befolkningsnedgang, stram kommuneøkonomi med dertil lite handlingsrom og 

presset kvalitet på tjenestene, er noen av utfordringene. Disse økonomiske utfordringene 

som kommunen står ovenfor, krever en omlegging av drift etter inntekter i tiden framover. 

Kommunen legger opp til en konkret og realistisk samfunnsplan, noe Statsforvalteren mener 

er viktig. Dette vil være en hjelp på veien mot en kommune med bærekraftig økonomi og 

større handlingsrom. Endringer i økonomiske rammer tvinger frem prioriteringer, og disse er 

lettere håndterbare om planverket gir en tydelig retning for den videre samfunnsutviklingen. 

 

Planprogrammet kan forbedres slik: 

o Bruke lovpålagte medvirkningsorganer som: Eldreråd, råd for personer med nedsatt 

funksjonsevne og ungdomsråd. 

- Kommentar: Innspillet er ivaretatt - tas til orientering. 

o Ivareta medvirkningsplikten overfor reindriftsnæringen. 

- Kommentar: Merknaden er relevant og tas til etterretning. 

o Unngå vage og vidløftige fremtidsvisjoner, lag heller konkrete mål og strategier med 

utgangspunkt i nåsituasjonen. 

- Kommentar: Dette vektlegges i alle planer og forslaget tas både til orientering og 

etterretning. 

o Lage et målhierarki som kan være styrende for hva som bør prioriteres først og sist. 

- Kommentar: Forslaget tas til etterretning. 

 

Hensynta flere nasjonale dokumenter, som bør inn i dokumentoversikten: 

o Lov om forvaltning av naturens mangfold. 

o Veileder Medvirkning i planlegging. 

o Veileder Universell utforming i planlegging. 

o Veileder Reindrift og plan- og bygningsloven. 

o Statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

o Sammen om aktive liv. 

o Nasjonal jordvernstrategi 

Kommentar: Merknadene tas til etterretning - dokumentene settes inn i oversikten.  

 

I befolkningsstrategien bør disse forholdene inngå: 

o Legge folketall, med statistikk og prognose, til grunn for beslutninger. 

o Analysere forventet befolkningsutvikling. 

Kommentar: Dette gjøres i de fleste planer og utredninger - innspillene tas til orientering. 
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I økonomistrategien bør disse forholdene inngå: 

o Legge om driften etter inntekten i tiden framover. 

Kommentar: Kommunen er i gang med dette – forslaget tas til orientering. 

 

I kvalitet- og tjenestestrategien bør disse forholdene inngå: 

Helse og omsorg – Marit sender det på tirsdag 

o Angi mål og strategier for befolkningens boligbehov, særlig for utsatte grupper 

o Rigge boligtilbudet til en voksende gruppe eldre 

o Utvikle aldersvennlig samfunn, hvor flest mulig kan greie seg selv lengst mulig uten 

tjenesteyting 

o Gi oppmerksomhet til forebyggende tjenester - som helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

svangerskapstilbud og tilbud innen rus- og psykisk helsearbeid 

o Bidra til å forebygge selvmord og overdoser med rusmidler 

o Bistå eldre med behov for oppfølging av psykiske helse 

o Forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep i nære relasjoner, og ha en plan for 

det 

o Ha en plan for helsemessig og sosial beredskap 

o Ha en plan for å sikre forsvarlig tilbud med allmennlegetjenester til befolkningen 

o Ivareta forsvarlighetskrav og rett til nødvendige tjenester, som den enkelte innbygger 

er gitt i pasient- og brukerrettighetslov 

Oppvekst  

o Legge til rette for at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. 

- Kommentar: Den nye samfunnsdelen vil trolig ikke vil sette søkelys på generelle 

oppvekstforhold for barn og unge i samfunnet. Det gjøres i regi av en satsing som 

heter Næringskraft og bolyst. I ny samfunnsdel vil trolig søkelyset settes på 

kommunens oppveksttjenester. Det er imidlertid litt tidlig å si, siden utfordringsbildet 

for oppvekstområdet ikke er klarlagt. Innspillet tas både til orientering og etterretning. 

o Bruke kunnskapsgrunnlag i planlegging - blant annet fakta om skjermtid, opplevelse 

av nærmiljø og mobbing, bruk av narkotika og alkohol, med mer. 

- Kommentar: Det er for tidlig å ta stilling til dette, siden utfordringsbildet ikke er 

klarlagt. Følgelig tas innspillet både til orientering og etterretning. 

o Ha søkelys på barnehagebarn, grunnskole barn og unges oppvekstsvilkår, og la de 

fremgå tydelig i mål og strategier (som må bygge opp under implementering av 

forskriften rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Fagfornyelsen og 

Oppvekstreformen. 

- Kommentar: Det er for tidlig å ta stilling til dette, siden utfordringsbildet ikke er 

klarlagt. Innspillet tas både til orientering og etterretning. 

o Være oppmerksom på sårbarhet i overgang mellom barnehage og skole, gjennom 

tiden i grunnskolen, samt i overgang mellom grunnskole og videregående skole. 

- Kommentar: Kommunen ivaretar dette – innspillet tas til orientering. 

o Koble andre sektorer på arbeidet med identifisering og innsats for utsatte barn og 

unge, før de får behov for ordinære barnevernstjenester. 

- Kommentar: Det er for tidlig å ta stilling til dette, siden utfordringsbildet ikke er 

klarlagt. Følgelig tas innspillet både til orientering og etterretning. 

o Ha rutiner for samarbeid med private drivere. 

- Kommentar: Kommunen ivaretar dette – innspillet tas til orientering. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

o Utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som viser kommunens 

utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. 
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- Kommentar: I overensstemmelse med planstrategien skal dette gjøres i 2022. 

innspillet blir ivaretatt i denne sammenhengen – tas til orientering. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

o Legge helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse til grunn for kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap, herunder planer etter plan- og bygningsloven. 

- Kommentar: De to gamle ROS’ene - for Rissa fra 2016 og for Leksvik i 2017 - er 

ufullstendige på minst fire områder. Det må gjøres et helhetlig arbeid i 2022. Klima er 

ett av områdene som må oppgraderes, og faktagrunnlaget ferdigstilles i 2021. 

Innspillet blir ivaretatt i denne sammenhengen. Kommunen kan ikke gjøre flere større 

utredningsarbeid samtidig. Innspillet tas til orientering.  

o Utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

- Kommentar: Dette vil trolig bli utført etter at ROS-analysen er utført, antagelig i 2022-

2023. Innspillet blir ivaretatt i denne sammenhengen – tas til orientering. 

 

I arealstrategien bør disse forholdene inngå: 

o Lage et arealregnskap. 

- Kommentar: Dette er et interessant forslag - tas til etterretning. 

o Skape attraktive og aldersvennlige sentrum og tettsteder med høy arealutnyttelse og 

universell utforming. 

- Kommentar: Kommunen ivaretar dette allerede - innspillet tas til orientering. 

o Vurdere behov for fremtidig utbygging til viktige arealformål. 

- Kommentar: Vi vil vurdere de fleste arealformålene – innspillet tas til orientering. 

o Angi mål og strategier for befolkningens boligbehov, særlig for utsatte grupper. 

- Kommentar: Innspillet tas til både til orientering og etterretning. 

o Rigge boligtilbudet til en voksende gruppe eldre. 

- Kommentar: Innspillet tas både til orientering og etterretning. 

o Utvikle aldersvennlig samfunn, hvor flest mulig kan greie seg selv lengst mulig uten 

tjenesteyting. 

- Kommentar: Kommunen er i gang med dette og forslaget tas til orientering. 

o Vurdere plassering av skoler, barnehager og offentlig tjenesteyting, hvor folk kan bo 

og arbeide. 

- Kommentar: Kommunen er i gang med dette og forslaget tas til orientering. 

o Vurdere forventet utvikling av landbruksområder. 

- Kommentar: Kommunen har stort søkelys på dette og innspillet tas til orientering. 

o Ivareta landbruk. 

- Kommentar: Næringen ivaretas meget godt – og innspillet tas som orientering. 

o Bevare sammenhengende utmarksområder for reindrift. 

- Kommentar: Viktig innspill - tas til etterretning. 

o Lage en enkel strategi for spredt boligbebyggelse. 

- Kommentar: Interessant innspill - tas til etterretning. 

 

I klimastrategien bør disse forholdene inngå: 

o Redusere utslipp av klimagasser, inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt øke 

opptak av CO₂ i skog og andre landarealer 

o Klarlegge hvordan endringer i klima kan påvirke samfunnssikkerhet og kritisk 
infrastruktur og hvordan dette skal følges opp. 

Kommentar: Kommunen er i gang med dette – tas til orientering. 
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I folkehelsestrategien bør disse forholdene inngå: 

o Ha et tverrsektorielt arbeid. 

o Satse på en folkehelsefremmende samfunnsutvikling. 

o Vurdere tema som ensomhet og sosiale ulikhet. 
o Sørge for universell utforming som tilrettelegger nærmiljø slik at flere, både eldre og 

andre med redusert forflytnings- og orienteringsevne, kan ferdes trygt, være fysisk 
aktive og kan benytte seg av sosiale møteplasser, grøntområder og kollektivtransport. 

o Understøtte innsatsen som de frivillige gjør for trivsel og folkehelse. 

Kommentar: Kommunen er særlig oppmerksom på disse forholdene. Innspillene tas til 

orientering. 

 

 

Trøndelag fylkeskommune, 28.08.2021 
 
Innledende sitat: 
Planprogrammet skal beskrive; hvorfor kommunen planlegger, hvordan det skal gjøres, 
hvem som involveres, og når arbeidet skal foregå. De fleste av våre kommentarer er derfor 
knyttet til områdene organisering, interessenter, involvering og framdrift samt 
kunnskapsgrunnlag for innsatsområder og framstilling av planen. 
Vi ser fram til å få planen til høring, og er også på tilbudssida underveis i prosessen. 
 

Planprogrammet kan forbedres slik: 

o Innbyggerinvolvering er svært sentralt i folkehelsearbeidet. Kommunen ønsker å 
bruke andre måter å engasjere befolkningen på enn de tradisjonelle folkemøtene 
omkring i grendene. Det finnes mange måter å engasjere innbyggere på. 

- Kommentar: Kommunen kjenner til andre metodene for involvering og dialog.  Vi 
ønsker både digital og fysisk kommunikasjon med flere grupper. Følgelig reduseres 
folkemøte-aktiviteten og dialogen med næringsaktører og stedlige 
innbyggerforeninger økes. Dette er en videreutvikling av demokratiet i en satsing som 
heter Næringskraft og bolyst. Innspillet tas til orientering. 

o Det kan være ambisiøst å skulle ha ferdig utfordringsbilder og innsatsområder - 
inkludert involveringsprosesser fram til årsskiftet. Et råd kan være å lage en kort plan 
om hvordan de ulike involveringsprosessene skal utføres hos alle interessentene 
samt håndteringen av innkommet materiale. 

- Kommentar: Planprogrammet vil få en noe forskjøvet horisont, og involverings-
opplegget er rimelig klart. Innspillet tas til orientering. 

o For å komme fram til innsatsområder eller hvilke temaer kommunen skal ha søkelys 
på de neste årene, må det i tillegg til involvering av ansatte i kommunen og 
næringsliv, innbyggerne og politikerne foreligge et solid kunnskapsgrunnlag på flere 
områder. Kommunen har allerede mange fra før, men viktig at en drøfter muligheten 
av flere utredninger eller ajourføringer. 

- Kommentar: Vi har flere forskjellige faktagrunnlag i tilknytning til 4 av 6 
strategiområder. Faktaene på klima er det jobbet med i 1 år og blir snart ferdig. Det er 
særlig arealområdet som kommunen må utvikle og samle fakta på, slik at 
utfordringene der blir klart synlige. Innspillet tas til orientering. 

o Det kan være en bra måte å framstille deler av samfunnsdelen i «tabellform» - for 
eksempel for hvert innsatsområde, med delmål, strategier (hva skal gjøres), 
oppfølging i planer/tiltak (hvordan) og ansvarlige. Det finnes eksempler på dette i flere 
trønderske kommuners samfunnsplaner. 

- Kommentar: Kommunen er godt kjent med dette - tas til orientering. 
o En viktig del av arbeidet med samfunnsdelen vil være å sortere og prioritere 

bærekraftmålene, slik at kommunens og lokalsamfunnets innsats blir gunstig og 
knappe ressurser utnyttes best mulig. 

- Kommentar: Dette er gjort i en viss utstrekning, og innspillet tas til orientering. 
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o Plan- og bygningsloven setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. 
Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet 
av de neste fire budsjettår eller mer. 

- Kommentar: Kommunen er kjent med utformingen og hensikten med 
handlingsplaner. Innspillet tas som orientering. 

 

I arealstrategien bør disse forholdene inngå: 

o Legge vassdrag som premiss i arealplanleggingen. Med fremtidens klimaendringer, 
som vi allerede merker effekten av, er det viktig å sikre helhetlige vassdrag. 
Vassdragets bredde, bunn og kantvegetasjon bør sikres. I tillegg er myr og 
våtmarksområder viktige regulatorer for tørke- og flomepisoder. Et intakt vassdrag er 
bedre rustet til å håndtere flomepisoder enn lukkede vassdrag. 

- Kommentar: Kommunen er kjent med Forskrift om rammer for vannforvaltningen og 
Regional vannforvaltningsplan for 2016-2021. Innspillet er viktig for arealområdet - 
tas til etterretning. 

o Løfte fram langsiktige mål og strategier for arealbruk i samfunnsdelen.  
- Kommentar: Kommunen tar forslaget som orientering. 
o Gjøre dere kjent med Veg strategien for Trøndelag og inndelingen i holdningsklasser. 

Vi viser til brevet datert 20.01.21 der det gis nærmere informasjon.  
- Kommentar: Kommunen tar oppfordringen til etterretning. 
o For å sikre at beboere og øvrige støyfølsom bebyggelse, får gode bokvaliteter med 

hensyn på støy er arealplanlegging viktig. Særlig er forholdet mellom 
næringsutbygging og utbygging av støyfølsom bebyggelse. Støy bør legges som et 
premiss for arealplanlegging. 

- Kommentar: Dette er vi kjent med – tas som orientering. 
 

Ubenyttet Kulturarvpotensiale: 

o Koble unike og autentiske kulturmiljøer med et uutnyttet potensial som attraksjoner 

sammen med næring og reiseliv. Flere av de freda bygg og anleggene utmerker seg i 

nasjonal sammenheng og har interessante historier og opplevelser knyttet til seg. 

Kulturarven bør av den grunn få en betydelig større satsning, for å til å rette opp skjev 

befolkningsutvikling og øke bolysten til kommende generasjoner. Miljøer som f.eks. 

Råkvåg bryggerekke nevnes som en av de best bevarte bryggerekkene utenfor 

storby. 

- Kommentar: Det er kulturarvpotensiale på flere steder. Kulturplan 2020-2032 er et 

forsøk på å nærme seg de kulturhistoriske perlene, ved å sørge for at alt er 

samlet/registrert i ett dokument. Det er ukjent om kommunen evner eller ønsker en 

betydelig satsing på kulturarven. Ett svart interessant innspill som tas til etterretning. 

 

 

Statens vegvesen, 13.09.2021 
 
Innledende sitat: 
Statens vegvesen er generelt positiv til at det igangsettes arbeid med en ny helhetlig 
kommuneplanens samfunnsdel, slik som det er skissert i planprogrammet … Vi bidrar gjerne 
med trafikkdata, ulykkes-data eller lignende dersom dere ønsker det. 
 

Flere nasjonale dokumenter bør hensyntas/tas inn i dokumentoversikten: 

o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023 
o Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 
o Nasjonal sykkelstrategi 

o Nasjonal gå strategi 
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Kommentar: De foreslåtte styringsdokumentene tas til etterretning. 

 

Planprogrammet bør bidra slik: 

o Oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger om trafikksikkerhet og 
framkommelighet på alle typer veger, for alle trafikantgrupper. 

- Kommentar: Kommunen har allerede en Strategi for samferdsel og infrastruktur, som 
ble vedtatt av kommunestyret i 2021. Følgelig synes det ikke å være behov for å 
behandle temaet i kommuneplanens samfunnsdel. Innspillet er ivaretatt i den 
sammenhengen – tas til orientering.  

o Ha en god samordning i bolig-, areal og transportplanlegging. 
- Kommentar: Dette forsøkes gjort i all fysisk planlegging – Tas til orientering. 
o Ha en langsiktig arealbruksstrategi som tilrettelegger for økt bruk av kollektivtransport, 

sykkel og gange som alternativ for privatbilen. 
- Kommentar: Dette forsøkes gjort i all fysisk planlegging – Tas til orientering. 
o Tilrettelegge for alle når det gjelder universell utforming, støy, trygge skoleveger og 

trafikksikkerhet. 
- Kommentar: Dette forsøkes gjort i all fysisk planlegging – Tas til orientering. 

 

 

 


