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Næringskraft og bolyst – 13.10.2021 

Utkast til stedlige handlingsplaner i Indre Fosen kommune 

Forslagene er utviklet i samspill mellom foreninger og innbyggere, bruk av spørreundersøkelser, samt i dialog 

med omstillingsprogram og kommune 

 

 

 Strand i Råkvåg, tatt av Kari Klepp, 2020 
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Bakgrunn 
 
Handlingsprogrammet for Næringskraft og bolyst for 2021-2023 har dette utgangspunktet: 

 
Les mer om satsingen ved å åpne disse lenkene: 

Handlingsplan næringskraft og bolyst - Indre Fosen kommune 
0000-faktagrunnlag-versjon-a-samfunn-indre-fosen-kommune-2020.pdf (indrefosen.kommune.no) 

Som ledd i satsingen har ti foreninger utviklet stedlige handlingsplaner. De fleste planene er laget i samspill mellom foreninger og innbyggere, 

ved bruk av spørreundersøkelser, samt i dialog med omstillingsprogram og kommune. 

 

 

Formannskapets rolle 
 

Delegasjonsreglementet for 2019-2023 har følgende tekst: 

«Utover de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politisk 

initiativ, samfunns- og næringsutvikling samt interkommunale spørsmål». 

https://www.indrefosen.kommune.no/bo-i-indre-fosen/naringskraft-og-bolyst/
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/ie75ed475-b3d7-4a1a-b9c9-77363db2940b/0000-faktagrunnlag-versjon-a-samfunn-indre-fosen-kommune-2020.pdf
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«Strategiarbeid og samfunns- og næringsutvikling skal være tema i alle møter i formannskapet. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen 

med kommuneplanens samfunnsdel i hht. plan- og bygningsloven. Formannskapet gir føringer til utvalgene om gjennomføring av deler av 

kommuneplanens samfunnsdel, ev. annet strategisk arbeid som faglig ligger innenfor det aktuelle utvalg.» 

 

Formannskapet kan sies å ha en tredelt rolle i den foreliggende satsingen; 

o Samfunnsutvikler 

o Styringsgruppe 

o Forvalter med tildeling av investeringsmidler – som i år er på 1, 5 mill. 

 

 

Felles tiltak som er startet 
 

Omstillingsprogrammet og kommunen har ansvar for flere gjennomgripende tiltak som gjelder for hele Indre Fosen. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet Ansvar Kostnad År Kommentar 

A1 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter 
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstillings-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis –  
omstillingsprogrammet jobber med helhetlig 
markedsføring av kommunen. 

 

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet Ansvar Kostnad År Kommentar 

B Opprette eget område på kommunens hjemmeside – 
med lenke til foreningens hjemmeside. 
 

Kommune + 
Kommunikasjons-
rådgiver + 
Markedsfører +  
Organisasjon 

  Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 

A2 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter 
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen. 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Org. + Komm. 
rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis –  
omstillingsprogrammet jobber med helhetlig 
markedsføring av kommunen. 

C Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser – 
vi er nå fase 2. 

D Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite 
attraktive tomter. Hensikten er å tilbakeføre de til 
andre formål. Så kan flere attraktive tomter eventuelt 
klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste som leveres til 
den som leder kommuneplanens arealdel. 
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 Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet Ansvar Kostnad År Kommentar 

E Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis –  
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 
Vi venter på tilflytterlister fra IKT.  

 

Omstillingsprogrammet og administrasjonen tror tiltakene vil få positiv betydning for hele kommunen, uavhengig av bosted.  

 

 

Felles tiltak som bør vurderes 
 

Formannskapet bør også drøfte noen prinsipielle og kanskje kontroversielle tiltak. 

 

A. Markedsføre kommunale tomter på www.finn.no.  

Det kan gjøres via eiendomsmegler eller via kommunikasjonsrådgiver. Tiltaket berører 7 av 10 steder. Det er Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, 

Stjørna, Hasselvika, Fevåg og Skaugdalen (ikke Rissa, Seter-Hindrem og Verrabotn). 

 
Kommunikasjonsrådgiver kan også legge ut feltene på Finn. Trolig vil eventuelle salg ikke blir så profesjonelt som ved bruk av eiendomsmegler. 
Spørsmål: Er dette et aktuelt tiltak? På hvilken måte bør markedsføring og salg skje? 
 

 
B. Selge kommunale tomter til reduserte priser 

Det kan gjøres via eiendomsmegler eller via kommunikasjonsrådgiver. Kanskje 50-80 % av gjennomsnittlig tomtepris på kr 160 000. 

Spørsmål: Er dette et aktuelt tiltak? Eventuelt med hvilken rabatt og på hvilken måte? 

http://www.finn.no/
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C. Støtte til Haugsdalen Skisenter 

To foreninger ønsker at kommunen og øvrige fosen-kommuner bør bidra til å videreutvikle skisenteret. Blant annet med støtte til kjøp av snø-
kanoner. Tilbudet favner mange og kan kanskje bli et trekkplaster for regionen. 
Spørsmål: Er dette et aktuelt tiltak? Hvem tar eventuelt et interkommunalt initiativ? 
 

D. Lage skilt til små og større steder 
En forening har foreslått at det kan lages skilt - med kart som viser hele kommunen, de ti stedene og oppsummering av det enkelte steds 
attraksjoner og tilbud. Det kan gjøres fysisk - som veggfast skilt eller frittstående, men også digitalt. 
Spørsmål: Er dette et aktuelt tiltak? Fins det midler som kan dekke tiltaket? 
 
 

Midler fra andre kilder 
 

Foreningene og kommunen bør orientere seg godt i statlige, regionale og lokale søknadsmuligheter. Her vises det til www.tilskuddsportalen.no 

som både kommunen og private kan bruke. 

 

 

Stedlige handlingsplaner 
 

Her presenterer de stedlige foreningene sine handlingsplaner. Hver forening har blitt oppfordret til å prioritere ett til to tiltak som angår 

kommunalt grunn/eiendom. Seks av ti foreninger har funnet frem til særlig interessante tiltak på kommunal grunn, som formannskapet kan 

tildele midler. Det er avsatt 1, 5 mill. i investeringsmidler for 2021. 

 

Flere tiltak kan være av stor interesse for formannskapet som samfunnsutvikler, men administrasjonen velger å ikke belyse noen spesielt.  Vi lar 

formannskapets dialog med foreningslederne være førende for utvelgelse og videre bearbeidelse av betydningsfulle tiltak. 

 

 

http://www.tilskuddsportalen.no/
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Handlingsplan for Rissa, oktober 2021 

  
Bilder: 

 Fosen Yard med utsikt mot Trondheimsfjorden, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020 

 Areal ved rådhuset i Indre Fosen kommune, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020 

 

Oversikten inneholder: 

-  
- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Rissa Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor ønskede målgrupper i 
og utenfor kommunen. 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT 
+ FI + Komm. 
rådgiver + 
Markedsfører 

Omstillings-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig 
markedsføring av 
kommunen. 

8 Ha næringstomter i sentrum. 
 

   Krever reguleringsplan 
/områdeplan. 

 Kommunen bør gjøre seg mer attraktiv for nye arbeidsplasser.     
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 Ivareta handelssentrum for innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. 
 

    

 Forbedre bussrute-tilbudet til og fra Trondheim for pendlere, også på helg. 
 

    

4 Etablere bobil-parkering/camping ved Langsand.  
 

    

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og vannforsyning. Begge er kritiske for 
industri og bosetting. 

Bør inn i 
prioriterte/ 
fremtidige bolig- 
og næringsomr. 

   

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Rissa Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med lenke til foreningens 
hjemmeside. 
 
Foreningen har facebook-gruppen  
(2) Rissa Bolyst | Facebook 
 

Kommune + 
Kommunikasjons-
rådgiver + 
Markedsfører +  
Organisasjon 

  Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver 
arbeider med dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor ønskede målgrupper 
utenfor kommunen. 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Utflyttere (de som har vokst opp i Rissa) 
- Nye arbeidstakere og – givere 
- Flyktninger og innflyttere fra utlandet 
 
Foreningen ønsker slik markedsføring: 

- Kommunen og Fosen IKT kan ta ansvar for felles markedsføring for alle 
gruppene - se Dyrvik kommune og Frøyaportalen 
https://www.frøyaportalen.no  

- Rissa bolyst kan ta ansvar for Små filmsnutter (med drone) fra nærmiljø som 
spres på SoMe. 

 

Kommune + 
Omstilling + NIT 
+ FI + Org. + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig 
markedsføring av 
kommunen. 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil 
foregå i tre faser. 

5 Markedsføre korte filmsnutter fra nærmiljøet. 
 

    

9 Ha felles markedsføring ala Frøya-portalen og Durøy kommune for boliger. 
 

    

https://www.facebook.com/Rissa-Bolyst-110400997851105/
https://www.frøyaportalen.no/
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7 Ha byggeklare boligtomter og tilbud om varierte boformer.    Krever 
reguleringsplan/områdeplan. 

 Tilrettelegge for at flere generasjoner har mulighet til å bo i nærheten av 
hverandre, noe som innbyr til både trygghet og omsorg.  

    

13 Etablere svømmehall ved Rissahallen - samle kroppsøvingslokalene for skole. 
 

    

 Gi sentrum et estetisk løft. 
 

    

1 Forbedre Arneberglunden.  
 
Rissa Bolyst ønsker å utbedre området ved Arneberg-lunden, med blant annet en 
gangforbindelse / sti over området som kan bidra til at flest mulig brukergrupper 
kan nyte godt av å ferdes og opprettholde aktivitet i området, bla. uten bekymring 
for trafikksikkerheten. 
Aktivitetene som skal foregå i området kan være en kombinasjon av organiserte og 
uorganiserte aktiviteter. Det legges opp til sosiale samlinger og aktivitet for alle 
aldersgrupper og samfunnslag, med og uten funksjonsnedsettelser. 
Vi søker derfor om støtte til en rekke tiltak. 
 

 

   Jf. samtale med 
plankontoret kan tiltaket 
være i tråd med gjeldende 
reguleringsplan, men de ser 
helst at ny vedtatt 
sentrumsplan er vedtatt og 
at man ser samlet på hele 
sentrum med 
forbindelseslinjer og torg. 
 
Dersom dagens formål til 
reguleringsplan tillater 
denne type tiltak (offentlig 
bebyggelse), vil tiltakene 
muligens kunne fall inn 
under fritakene fra 
søknadsplikten i SAK 10 §§ 
4-1a) og 4-1f)-10. Fritak 
etter §§ 4-1a) betinger at 
eiendommen er bebygd fra 
før. 
 
Dersom tiltaket skal utføres 
på dugnad, sa plankontoret 
at det neppe ville bli krevd 
fjernet dersom tiltaket skulle 
bli gjennomført. Man ønsket 
ikke å legge demper på 
dugnadsånden ble det sagt. 
Det var litt vanskelig å få 
klare svar, men risikoen må 
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vurderes av de som ønsker 
å gjennomføre tiltaket. 
 
Husk:  
Avklar skriftlig med 
kommunens avdeling for 
bygg og eiendom om tiltaket 
kan plasseres der det er 
tenkt.  
Avtale om drift og 
vedlikehold. 

2 Forbedre området ovenfor Åsly-banen, bla. med gressbane, beplantning ved 
gangfeltet mellom Basishallen og skolen, osv. 

 

 

   Generell forskjønning uten 
store terreng-inngrep 
(fylling/skjæring) vil normalt 
kunne gjennomføres uten 
søknad av noe slag. 
Gressbane vil være i tråd 
med ny sentrumsplan 
dersom denne blir vedtatt, 
men må trolig omsøkes. 

3 Torg på/ved parkeringen mellom Hotellet og Rådhuset. 
 

   Grethes kommentar må inn her. 
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10 Forbedre returpunktet i sentrum. 

 

    

12 Utbedre og merke stien over Sundsåsen og eventuelt til Høgåsmyra.    Uten vesentlige 
terrenginngrep ville jeg 
vurdert dette som fritatt fra 
søknadsplikten. Enkel 
klopping og oppgrusing av 
eksisterende trasèer er gjort 
mange steder allerede uten 
søknad. 

 Tilby kontorlokaler for de som ferierer eller har hytte/fritidsbolig (i et tilbygg til Åsly 
skole?). 
 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Rissa Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet. 
 
Foreningen ønsker følgende tekst: 

- Kontaktinformasjon til lag og foreninger. 

- Gode helsetjenester og oppvekstmiljø 
- Variert næringsliv 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver 
arbeider med dette. 

 Foreningen ønsker at styret er ambassadører for tilflyttere den første tiden. 
 

- Roger Trøen  roger.troen@hotmail.no  971 20 001 
- Tove Solli  tovsollie@broadpark.no  988 42 880 
- Olbert Aasan  olbert.aasan@gmail.com  957 45 899 

    

mailto:roger.troen@hotmail.no
mailto:tovsollie@broadpark.no
mailto:olbert.aasan@gmail.com
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- Victor Stenumgård  victor.stenumgard@em1.no  469 59 805 
- Håvard Ellingsen  havard.ellingsen@gmail.com 480 96 456 
- Lars Gullbrekken  lars.gullbrekken@sintef.no  454 74 324 
- Navina Mahendrarajah  navina_92@hotmail.com  951 29 952 
- Robin Rokseth robin.rokseth@jci.com  917 47 323 
- Peter Dybdahl  pdybdahl@broadpark.no  416 05 506  
- Robin Rokseth  robin.rokseth@jci.com  91747 323 

 

11 Ha seminar med utflyttere for å lære mer om årsaker til at de aldri har flyttet tilbake. 
 

    

6 Gi mulighet for å sende åpen jobbsøknad til kommunen. 
 

    

 Kommunens politikere må ta et utvidet ansvar, og jobbe aktivt som pådrivere for at 
det fortsatt skal være næringskraft og bolyst i kommunesenteret. 

    

 

Foreningen har gitt innspill om å beholde videregående skole i Rissa, men det står ikke i oversikten siden kommunale tjenester 
behandles i separate planer. 
 
 
 

Handlingsplan for Leksvik, september 2021 

Tiltakene bør drøftes med innbyggere og prioriteres av foreningens styre - før de legges frem for mannskapet 

 

mailto:victor.stenumgard@em1.no
mailto:havard.ellingsen@gmail.com
mailto:lars.gullbrekken@sintef.no
mailto:navina_92@hotmail.com
mailto:robin.rokseth@jci.com
mailto:pdybdahl@broadpark.no
mailto:robin.rokseth@jci.com
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Bilder:  

 CNC Produkter i Leksvik, tatt av Kjersti Røstad i april 2020 

 Kroa-området i Leksvik, tatt av Ivar Røstad i november 2020 

 

Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Leksvik Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 

Kommune + 
Omstilling + NIT 
+ FI + Komm. 
rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 

 Etablere fiber der det er grunnlag og behov. Dette gjelder i 
hovedsak Blankbygda, Dalbygda og Sæther/Hindrem. 
 

Bør inn i 
fremtidige bolig- 
og nærings-
områder 

  1.Ladestasjon for elbiler kan falle inn under 
tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven, jf. 
§ 1-6 første ledd første punktum. Etablering 
av ladestasjoner må derfor vurderes i forhold 
til arealformål og generelle bestemmelser i 
arealplan, samt bestemmelser knyttet til 
arealformål og hensynssoner, jf. § 1-6 andre 



14 
 

ledd, og §§ 11-6 andre ledd og 12-4 andre 
ledd. Eventuelt dispensasjonssøknad 
dersom plassering utenfor område 
regulert til parkering. 
2. Det er kommunen som i utgangspunktet 
må vurdere om en ladestasjon er et tiltak 
etter byggesaksdelen av plan- og 
bygningsloven, se pbl. § 20-1. Dersom 
ladestasjonen ikke kan anses som et tiltak, 
skal ikke kommunen byggesaksbehandle 
den, og det trengs ikke tillatelse. Her har 
kommunen anledning å legge til rette ved 
å frita enkeltstasjoner fra søknadsplikten. 

 Få bedre veier til og fra bygda. 
 

   Vi ønsker at dette skal prioriteres, altså må 
det jobbes opp mot fylkeskommunen. 

 Etablere en sentral ladestasjon. Hurtigladere i Leksvik sentrum. 
 

   1.Ladestasjon for elbiler kan falle inn under 
tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven, jf. 
§ 1-6 første ledd første punktum. Etablering 
av ladestasjoner må derfor vurderes i forhold 
til arealformål og generelle bestemmelser i 
arealplan, samt bestemmelser knyttet til 
arealformål og hensynssoner, jf. § 1-6 andre 
ledd, og §§ 11-6 andre ledd og 12-4 andre 
ledd. Eventuelt dispensasjonssøknad 
dersom plassering utenfor område 
regulert til parkering. 
2. Det er kommunen som i utgangspunktet 
må vurdere om en ladestasjon er et tiltak 
etter byggesaksdelen av plan- og 
bygningsloven, se pbl. § 20-1. Dersom 
ladestasjonen ikke kan anses som et tiltak, 
skal ikke kommunen byggesaksbehandle 
den, og det trengs ikke tillatelse. Her har 
kommunen anledning å legge til rette ved 
å frita enkeltstasjoner fra søknadsplikten. 

 Gjøre det attraktivt for de som ønsker å starte næringsvirksomhet.     

 Samarbeide mer i handels-næringen. Det bør opprettes 
næringsforum for Leksvik, med mulig samarbeid med NiT Indre 
Fosen. Fokus på lokal handel og samarbeid. 
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 Få flere butikker samt et vinmonopol. 
 

   Arbeid med vinmonopol er i gang, og må 
følges opp. 

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og vannforsyning. 
Begge er kritiske for industri og bosetting. 

Bør inn i 
prioriterte og 
fremtidige bolig- 
og nærings-
områder 

   

 Videreutvikle seterdrift som en allsidig attraksjon, med natur og dyr, 
mat og drikke, tur og inkludering. 

   Får søknadsfritak – innenfor 
landbruksbegrepet og ingen vesentlig 
endring av bruk. 

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Leksvik Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med lenke til 
foreningens hjemmeside. 
 
Foreningen har facebook-gruppen «leksvika Vettu. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor ønskede 
målgrupper utenfor kommunen. 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Interesserte i natur- og friluftsliv 
- Barnefamilier som ønsker trygg oppvekst og primærtjenester 
- Utflyttere med slekt og familie her 
- De som kan overta gård eller ønsker småbruk 
- Pendlere 
- De som ønsker å bo landlig, men bynært 
- Grundere 
- De som er ute etter lave boligpriser og leiepriser 
- Innvandrere 
- De som vil ha ro og fred 
- Pensjonister 
- De med lav lønn eller trygd 
- Hytteeiere 
- Alle grupper 
 
Foreningen foreslår slik markedsføring:  

- Reklamere for industri og boligområde 
- Vise at stedet er trivelig med mange aktiviteter 
- Vise hva naturen har å by på 

Kommune + 
Omstilling + NIT 
+Komm. 
rådgiver + 
Markeds-fører + 
Org. 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 
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- Sette Leksvik på kartet 
- Bruke sosiale medier 
- Oppdatere nettsiden med konkret informasjon 
- Legge reklamevideoer og dronefilmer på nettsiden 
- Få inn reportasjer i Trønderavisa og Adresseavisen 
- Lage reklamevideoer 
- Ha instagram-profil for Leksvik 
- Få en artikkel om Leksvik i bladet Jakt & Fiske 
- Ha infoskilt rundt i Indre Fosen 
- Sende brev og mail til de som har slekt i Leksvik 
- Tilby jobb og bolig i en prøveperiode, med tett oppfølgning og 

matching mot fastboende med like interesser 
- Legge brosjyre i postkasser 
- Ha kontorlokaler til utleie f.eks. i kommunehuset 
- Få noen i bygda med på Norge Rundt 
- Fremsnakke stedet  
- Jobbe systematisk for lærling-plasser 
 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser. 

 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite attraktive tomter. 
Dette for å tilbakeføre de til andre formål. Så kan flere attraktive 
tomter eventuelt klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste over liste som 
leveres til kommuneplanens arealdel. 

1 Oppgradere i sentrum, dvs. tak over scene, lekestativ for flere 
aldersgrupper samt sittegrupper. 

   Noe av dette kan være søknadspliktige tiltak 
og utløse krav til dispensasjonsbehandling 
der tiltakene ikke er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan eller kommuneplan. Hvert 
tiltak må vurderes for seg. 

2 Etablere bro fra Hammerberget (camping) til Grandefjæra. 
 

   Området er regulert til hhv Offentlig friområde 
og Jord- og skogbruk. Eventuelt kan området 
reguler til Kommunalteknisk virksomhet bli 
berørt. Brua vil muligens være i tråd med 
området friområde, men det er mindre 
sannsynlig at den er i tråd med Jord- og 
skogbruksformålet eller Kommunalteknisk 
virksomhet. Brua vil også komme innenfor 
100 meter fra strandlinjen hvor det er 
byggeforbud. Brua vil da kreve 
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dispensasjonsbehandling. Jf. kommunens 
kartløsning er kommunen grunneier på 
begge sider av Ytterelva. Men eier av gbnr. 
279/1- Anders Grande - kan blir berørt på 
vestsiden av elva. 

3 Etablere bro fra Framnes (ved sykeheimen) over til Kroa.  
 

   Område sør for elva er reguler til offentlig 
friområde og eies av kommunen. Nord for 
elva er avsatt til LNF-område i sjø og 
vassdrag. Her har det skjedd en forskyvning 
mellom arealformål, så hva som gjelder er 
usikkert. Uansett må det søkes om 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100-
metersbeltet. Dersom tiltaket også fordrer 
utbygging av gang-/sykkelveinett, kan tiltaket 
også utløse krav om reguleringsplan – 
avhengig av omfang og konsekvens.  I 
området er det også registrert flomfare. Dette 
må hensyntas i prosjekteringen. Grunneier 
sør for elva er Indre Fosen kommune. Nord 
for elva er Svein Oldervik grunneier. 
 

 Ha bedre forvaltning av toalett i Grandefjæra. 
 

   Foreningen lurer på hvem som har ansvaret? 
Kommunaltekniske enhet har driftsansvaret. 

 Samarbeide med grunneiere og entreprenører for å utbedre 
boligkapasiteten innen 1 km fra sentrum.  
Det bør alltid være mer enn 10 byggeklare tiltrekkende tomter og 
noen innflyttingsklare leiligheter (både små og rimelige samt større 
og påkostede). 

Kommuneplane
ns arealdel 

   

 Ivareta og videreutvikle Kroa-området ved å; 
a) tilrettelegge for hensiktsmessige tiltak 
b) kartlegge kulturhistoriske bygninger og miljøer 
c) bidra med vedlikeholds- og utviklingsplaner 
d) understøtte søknader om offentlige midler 

Fylkeskommune
n + kommune + 
private eiere. 
Gjøres kanskje i 
Kulturminneplan 
i 2021? 

  Kan være søknadspliktige, kreve 
dispensasjonsbehandling eller 
reguleringsplan. 

 Forlenge strandpromenaden langs sjøen, slik at det blir mulig å 
spasere langs sjøkanten fra Kroa til Grandfjæra (Lassøra). 

Areal-planlegger 
– kommer fra 
Kommune-
planens 
samfunnsdel 

  Søknadsplikt, krav om dispensasjon fra 
byggeforbudet i kommunedelplanen og 
eventuelt jord- og skogbruksformål i 
reguleringsplanen. Kan utløse krav om 
reguleringsplan (lite trolig). 
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 Bygge inn scenen ved kommunehuset i Leksvik, slik at det kan 
være små konserter og framføringer av ulike slag, uansett årstid og 

vær. 

Må gjøres av 
areal-planlegger  

  Kan sannsynligvis defineres som et mindre 
tiltak og fritas søknadsplikt etter sak 10 § 4-
1a) dersom det er under 50 m² og hhv 3,5 
eller 4 m høyt. 

 La kulturskolen ha hyppigere fremføringer i grendene.  
 

    

 Ha faste salgsdager for folk i sentrumsområdet og grendene. 
Kanskje det blir mer attraktivt å besøke hverandres steder. (En 
slags mini-martnad - med loppis/garasjesalg, matsalg, lodd, musikk, 
fremføringer, og lignenede.) 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Leksvik Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningens forslag: 

- Informasjon til folk i ulike livsfaser, også ungdom 
- Møteplasser 
- Tilbud og tjenester 
- Jobbmuligheter 
- Boalternativer  
- Turistattraksjoner 
- Turer og naturopplevelser 
- Båthavn 
- Åpne hytter 
- Fadderordning med ambassadører 
- Info om reiseavstander til by, ferge og andre interessepunkter 
- Kollektivtransport 
- Utdrag av Leksviks Historie Fra geit til industri 

 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 

 Har funnet 29 innbyggere som kan være «ambassadører» for 
tilflyttere den første tiden. 

   Konkrete oppgaver tildeles ambassadørene. 
Hvem organiserer dette, og hvordan? 

 Gi gratis barnehage til barn nummer 3. 
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Handlingsplan for Stadsbygd, september 2021 
 

  
Bilder:  

 Idrettsbanen og Itab Industrier, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020 

 Konsert i Prestegården, tatt av Elizabeth J. R. Brødreskift i september 2020 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Stadsbygd Ansvar Kostnad År Kommentar 

  Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 
  

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med en 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 1 Sørge for at det er tilstrekkelig med arbeidsplasser og 
jobbtilbud. 
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 2 Utvide eksisterende næringsarealer, og klargjøre sjønære og 
bransjerettede områder etter behov.  

Kommuneplanens 
arealdel 

    Det er vanligvis utfordrende å utvide 
eksisterende arealer uten regulerings-
plan eller uten at området er avsatt i 
kommuneplan. 

 3 Tilrettelegge for pendlere. 
  

        

 4 Tilrettelegge for samferdsel med utbedring av veier, gang- og 
sykkelstier samt offentlige kommunikasjons-tilbud. 
Lage gang og sykkelstier, blant annet fra sentrum til Rørvika og 
fra sentrum til kirken og Brødreskift. 

Fylke + kommune + 
Trafikksikkerhetsplan 
Krever 
arealkompetanse 

     Vil kreve reguleringsplan. 

 5 Arbeide for lavere arbeidsgiveravgift. 
  

        

 6 Bru over Trondheimsfjorden får betydning for lokalsamfunnet. I 
tilknytning til reguleringsplan for bruhodet, bør boligbehovet 
anslås. 

Arealplanlegger – 
tiltaket kan gjøres i 
Fosen-bruprosjektet 
2021-2023 

      

 7 Gjør bygda til byfamilienes kortreist-destinasjon og markedsfør 
utvalgte destinasjoner – som har parkering og opplevelser - på 
de plattformene folk bruker. 

        

 8 Unngå konflikter med lukt/støy/transport ved etablering og drift 
av næringsvirksomhet nær boliger.  

      Vanskelig i praksis i forhold til landbruk 
da store deler av kommunen er 
landbruksområde. Bevisstgjøring i fht. 
andre næringer med konfliktområder 
knyttet til støv, støy og lukt. 

 9 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og vannforsyning. 
Begge er kritiske for industri og bosetting. 

Bør inn i prioriterte 
og fremtidige bolig- 
og næringsområder 

      

 
10 

Etablere fiber der det er grunnlag og behov. 
  

        

 
11 

Montere ganglys der det ferdes masse barn, f.eks. strekningen 
Grønningsmarka – Skolen. 

      Grønningsmarka – skolen har 
reguleringsplan. Dersom kommunen 
finner at gatelys/ganglys hører til 
veianlegg, kan dette være fritatt 
søknadsplikt etter Sak 10 § 4-3a).  
Slike tiltak er i utgangspunktet 
fylkeskommunens ansvar langs 
fylkesvei, men kommunen kan vurdere 
å forskuttere. 
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Utenfor reguleringsplan, vil tiltaket 
være søknadspliktig. 

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Stadsbygd Ansvar Kostnad År Kommentar 

  Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med lenke 
til foreningens hjemmeside. 
  
Foreningen har facebook-gruppen «Stadsbygd bygdeutvikling». 
  

    2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

  Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no? 
  
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Alle målgrupper 
- Pendlere med kort reisevei til Trondheim 

  
Foreningen foreslår denne markedsføringen:  

- Promotere Fosen og Stadsbygd som kortreist-mål for 
barnefamilier i byen 

- Synliggjøre bygdas egenart, karakter og verdier: Nyere 
og gammel kulturhistorie, naturverdier med kyst - dal - 
fjell, jordsmonn for dyrkning, havbruk, kultur og 
kreativitet, sterk dugnadsånd og mange ildsjeler, høyt 
utdanningsnivå 

- Invitere Skoleklasser til museet 
- Reklamere for nærhet til bygda på Klemetsaune 

kolonihage ut mot Flakk 
- Bruk UTHEVE for markedsføring i media 

  

Kommune + Omstill. 
+ NIT + FI + Org. + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillings-
programmet jobber med en helhetlig 
markedsføring av kommunen. 

  Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
  

    2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre 
faser. 

 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite attraktive 
tomter. Dette for å tilbakeføre de til andre formål. Så kan flere 
attraktive tomter eventuelt klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste med lite 
attraktive tomter som inngår i 
kommuneplanens arealdel. 

 1 Sørge for at det er tilstrekkelig med egnede tomter: 
- Få tomter på solsiden og sjøsiden av bygda 
- Få flere tomter på Hårsaker/Selbekk, Berget 

      Dispensasjon i 100-metersbeltet og 
dyrket/dyrkbar mark er svært vanskelig 
uten reguleringsplan. 
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 2 Det må bli lov å fradele tomter. 
  

      Se ovenfor. Sentrale bestemmelser 
avgjør hvordan kommunen skal 
vurdere slike tiltak. 

 3 Etablere overnattingsplass for turister og besøkende. 
  

      Avhengig av omfang, vil det være 
naturlig å kreve reguleringsplan før 
søknad om tillatelse til tiltak 
iverksettes. Men bruksendring av for 
eksempel. tomme driftsbygninger til 
utleie, kan muligens gjennomføres 
gjennom dispensasjon i stedet for 
reguleringsplan. 

 4 Skape uorganisert møteplass/aktivitetsområde for folk i alle 
aldre, særlig for ungdom. 

Som over - 
Arealplanlegger 

      

 5 Etablere ungdomsklubb. 
  

      Søknad om bruksendring og 
dispensasjon kan bli nødvendig.  
I verste fall reguleringsplan. 

 6 Rydde strandsonen og plassere benker.  
  

        

 7 Skape badeplass med fasiliteter. 
  

      Ved påfyll av sand – søknad til 
Statsforvalteren etter forurensnings-
forskrift kap. 30.  
I tillegg muligens søknad om 
dispensasjon til kommunen. Enkle 
løse, flyttbare installasjoner som ikke 
privatiserer området vil jeg tro kan 
gjennomføres uten spesiell søknad. 
OBS: Flytebrygger og plattinger fordrer 
dispensasjonssøknad. 

 8 Lage tursti/traktorvei langs sjøen. 
  

      Undersøk mulighet for avlingsvei – 
ellers dispensasjon. 

 9 Klargjøre et spektakulært (og trygt) utkikkspunkt på Høgskjæret. 
Et byggverk hvor man kan sitte og nyte utsikten utover bygda.  
Etterpå kan en gå tur opp langs Prestelva og padle nedover. 

      Sannsynligvis dispensasjon 
(minimum), men erfaringsvis er 
kommunene positive til tiltak som 
fremmer friluftslivet. 

 
10 

 Fortette Stadsbygd. Arealplanlegger – 
tiltaket kan gjøres i 
Områderegulering 
Stadsbygd. Gjerne 

    Helhetlig plan - reguleringsplan 
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med Handlingsplan 
for uterom 

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Stadsbygd Ansvar Kostnad År Kommentar 

  Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 

 
Foreningen har disse forslagene: 

- Velkomstpakke til de som flytter hit. Et kort, turkart, 
kontaktinfo og en liten gave som kan tilpasses 
alder/antall i husstanden 

- Informasjon og linker til lag og foreninger, aktiviteter, 
offentlige tjenester, næringsliv, med mer. 

  

    2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

 Ferdigstille Tuftepark ved Stadsbygdbanen.     

 Asfaltere gang- og sykkelsti i Parken.     

  Foreningen foreslår at styremedlemmene er «ambassadører» 
for tilflyttere den første tiden. 

        

  Bidra til et bredt spekter med organiserte aktiviteter -idrettslag 
og korps er ikke nok. 

        

  Vi må bli en JA-kommune. 
  

        

  Skape trivsel, tilhørighet og nettverk blant innbyggere og 
tilflyttere. Verdsette gode menneskelige ressurser. 

        

  Skape flere aktiviteter og fester i samfunnshuset. 
  

        

  

Foreningens skriver følgende 12.09.2021: 

Det må ha høy prioritet for kommunen å få bygget en ny 1-10-skole på Stadsbygd for å gi bolyst for innbyggere som allerede bor her og evt nye 
innbyggere. Vi vil også påpeke at Stadsbygd brannstasjon er en viktig instans for både næringsliv og innbyggernes oppfatning av å føle seg 
trygge. 
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Handlingsplan for Vanvikan, oktober 2021 

 
Bilder:  

 CTM Lyng i Vanvikan, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020 

 Areal ved Vertshuset i Vanvikan sentrum, tatt av Sissel Grimsrud i april 2020 
 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Vanvikan Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 
 

Ansvarshavere som i 
tiltak 1 for næring 

Se næring 
tiltak 1-2 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med en 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Gå aktivt ut for å få flere bedrifter til å etablere seg. 
 

   Foreningen oppfordrer til bruk av det 
tidligere industrieventyret i Leksvik samt 
kompetansen, tjenestene og nettverket i 
Fremtidens Industri. 

1 Sikre hurtigbåtens regularitet ved å bygge ny havn for båt 
med større kapasitet for flere tilflyttere og pendlere. 

   Reguleringsplan er nok nødvendig her. Det 
er uklare eiendomsforhold i havna, og pr. nu 
er det ingen som har fullstendig oversikt. 
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Men jf. matrikkelen eier kommunen selve 
moloen med landgang-området og noe 
sjøareal nedenfor Landgangen. Sjøarealene 
for øvrig er det ingen som vet hvem som 
eier. På land er det Stranda sjøsenter og 
Lyng-gruppen som i hovedsak står som 
hjemmelshavere.  
Påvirke beslutningstakere for å sikre 
hurtigbåten. Tydeliggjøre at kapasitet, 
værforhold, havnefasiliteter, manglende 
universell utforming, pris og manglende 
avganger er aspekter som påvirker 
sambandet negativt. Båten er viktig både for 
Vanvikan, hele kommunen og Trondheim. 

1 Arbeide for bedre hurtigbåttilbud, med avgang-tilkomst 
lørdagskvelder og flere ruter på søndager. 

   Viktig for å få flere til å flytte hit i stedet for å 
pendle. 

2 Arbeide for bedre busstilbud mellom Vanvikan og Rissa. 
 

    

 Tilrettelegge mer for samferdsel med utbedring av veier, 
gang- og sykkelstier. 
Det mangler tilknytning opp til eksisterende gangvei fra 
Vollaveien. Fint om det også kan bli etablert snarveier - ide 
fra NTNU-studentene. 

Fylke + kommune +  
arealplanlegger 
Trafikksikkerhetsplan 

    Reguleringsplan. 
Det er topp med ny gangvei mellom havna 
og Rørvik-krysset. 
 

3 Etablere fiber der det er grunnlag og behov. 
 

   Avdekke hvor det mangler fiber pr i dag. 
Viktig for næringsdrivende, 
pendlere/hjemmekontor og innbyggere.  

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og 
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting. 

Bør inn i prioriterte 
og fremtidige bolig- 
og næringsområder 

  Foreningen spør om det er nok strøm hvis 
kraftkrevende industri ønsker å etablere 
seg? Hva med strøm til EL båt? 

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Vanvikan Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside.  
 
Foreningen har facebook-gruppen «VIS» Vanvikan i 
Sentrum. 

 
Foreningen omtaler disse målgruppene: 

- trondhjemmere 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 
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- pendlere 
 
Foreningen har mange markedsføringsforslag:  

- Nærhet til Trondheim 
- Trafikknutepunkt for buss-, båt og ferje 
- Halvert bomavgift 
- Bygdas kvaliteter, også med bilder 

- Mye natur  
- Utsiktstomter 
- Ledige plasser i næringshage 
- Utviklingsorienterte miljøer i Fremtidens Industri på LIV 

bygget 
- Markedsføringsportalene «Bolig» og «Finn» 
- Lokale aktører i film ved Torstein Parelius, 

eiendomsmegler Lars Folke Nordmak og grafisk design 
ved IDS Grafiske 

 
Foreningen foreslår også å kontakte de som har flyttet hit 
siste 2 årene og gjøre en research. Kan gi viktig info for å 
videreutvikle og markedsføre kommunen. 

 
Det foreslås også at kommunen har en side med info og 
«handleliste» der folk kan krysse av for hva de ønsker: Navn 
på tettsted/bygd, tomtemuligheter, fritidstilbud, skole og 
barnehageplass. Og få en tilpasset info i retur. 
 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no? 
 
Foreningen foreslår følgende markedsføring: 
Bilder, natur og rekreasjon, kort avstand til Trondheim, 
tomter, hurtigbåt og ferge, mediaprogram og positiv omtale i 
aviser. 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Organisasjoner + 
Kommun. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med en 
helhetlig markedsføring av kommunen. 
 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser. 
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 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite attraktive 
tomter. Dette for å tilbakeføre de til andre formål. Så kan flere 
attraktive tomter eventuelt klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste med lite 
attraktive tomter som inngår i 
kommuneplanens arealdel. 

 Klargjøre attraktive tomter for eneboliger og terrassehus og 
tilbakeføre ubrukbare tomter (som hindrer etablering av nye 
med bedre kvaliteter). 

   Klargjøring av tomter, grunnarbeid, kan 
kreve søknad om tillatelse til tiltak. 
Tilbakeføring av tomter krever 
reguleringsendring innenfor eksisterende 
planer. 
Ubebygde tomter ingen vil ha. De kan 
kanskje gies/selges som utvidelse til naboer 
for å slette lite atraktive tomter. Eller selges 
rimeligere. 

 Bygge omsorgsturn hvor eldre får bo i kjente omgivelser så 
lenge som mulig. Slike tun kan bestå av 8 små enheter med 
en omsorgsleilighet der ansatte holder til. Dette som en del 
av helsepleien eller som private tiltak. 

   Slike tiltak krever normalt reguleringsplan, 
men litt avhengig av hvor det tenkes 
plassert. 
Det er 7 møte- og leikeplasser i dag som 
trenger oppgradering. Disse er vel inne i 
reguleringsplanene alt. 
Spørsmålet er om det er kommunal eller 
privat grunn på lekeplassene? 

1 Oppgradere 6 lekeplasser/møtesteder på kommunal 

grunn: 

1. Ratvikbakken: 314 / 155 
2. Trøanbakken: 314 / 221 
3. Turruberget (Vollaveien): 314 / 221 
4. Svingen Gapahuk og lekeplass: 314 / 129 
5. Langnesveien: 314 / 67 

6. Åsaveien: 314 / 221, mulig ei vanlig tomt som er blitt 
tatt i bruk. 

Oppgraderingen er småskala, med nye huskestativ, 
sandkasser, ballmål, sand mm. 

 

VIS, næringsliv og 
frivillighet. 

VIS Søker 
kommunen 
om kr 
190 000 til 
utstyr, av 
totalt 376 
937. 
 
Resten 
delfinansieres 
av VIS, 
næringsliv og 
frivillighet.  
 
 

2021-
2022 

Om en oppgradering av lekeplasser er 
søknadspliktige eller ikke vil normalt være 
avhengig av omfanget av oppgraderingen og 
hvilke konsekvenser det kan få for beboerne 
rundt og om det er regulert til formålet. Er 
det snakk om utskifting av eksisterende 
lekeapparat, nye mindre lekeapparat, 
generell forskjønning innenfor regulert 
område, vil jeg tro at dette kan fritas 
søknadsplikten. Er det snakk om tiltak som 
medfører endret bruk, vil dette kunne kreve 
søknad om tillatelse til tiltak.  
Det ser ut som alle de 6 plassene er 
kommunalt opparbeidet eiendom. 
 
Boligkoordinators vurdering er slik: 
Ratvikbakken, Turruberget (Vollaveien), 
Svingen gapahuk og lekeplass, og 
Langnesveien er på kommunal grunn og 
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regulert til friområde/leikeplass. 
Trøanbakken og Åsavegen er på kommunal 
grunn, men uregulert.  
Ideelt sett bør alle lekeplassene / 
møtestedene støttes. Sett i et folkehelse-
perspektiv, er det viktig med åpne og 
tilgjengelige møteplasser i nærområdet, som 
skaper tilhørighet og innbyr til variert bruk, 
lek og sosialt samvær på tvers av 
generasjoner.  
Det må kreves at utforming og oppgradering 
blir gjort iht. dagens sikkerhetskrav. «Byrom 
– en idehåndbok» forteller noe om radiusen 
til ulike aldersgrupper, og indikerer derfor 
hvor langt unna bosted sandlekeplasser, 
nærlekeplasser og kvartalslekeplasser bør 
ligge.  
Alle de 6 lekeplassene/møtestedene 
vurderes til å kvalifisere for ovennevnte.     
Byrom – en idehåndbok (regjeringen.no) 

 Oppgradere Arnfjæra som bygdas badeplass, med benker, 
griller og et WC for offentlig bruk. 

   Reguleringsplanen sier at det er tillatt å å 
bygge mindre sanitæranlegg i tilknytning til 
innregulert parkeringsplass, samt 
pumpekum for avløpsvann. Videre er det 
tillatt å anlegge to ildsteder med benker. I 
fjæra tillates en avskyllingsdusj. Jeg regner 
med at dette må omsøkes. Det er ikke satt 
byggegrense mot sjø i reguleringsplanen, så 
det må i tillegg søkes om dispensasjon, men 
det vil jeg tro er en ren formalitet. OBS: Det 
er også regulert inn et naturvernområde i 
Arnfjæra hvor ingen tiltak tillates. 
Kommunen eier nå hele området. 

 Samarbeide med grunneiere ved bl.a. Breilisanden og 
Amundvågen om å opparbeide parkeringsplass og WC. 

   Foreløpig ingen reguleringsplan her. Alle 
tiltak krever søknad om dispensasjon i tillegg 
til søknad om tillatelse til tiltak. 

1 Skaffe bedre drikkevann. 
 

   Viktig for tilflytning. Hver runde med dårlig 
vannkvalitet, genererer negativitet i media, 
rundt kjøkkenbordene og hvordan man 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c6fc38d76d374e77ae5b1d8dcdbbd92a/byrom_idehandbok.pdf
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omtaler kommunen. Avdekk hvor det er 
verst, begynne med utbedringer nå. 

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Vanvikan Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningen foreslår: 

- Kort info om tilbud i Vanvikan og om handel i Rissa 
 

  2021-
2022 

Kommunen: 
Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

 Foreningen foreslår at styremedlemmene er «ambassadører» 
for tilflyttere den første tiden. 
 

- Leder Rigmor Halsli: 95788854 rigmor@halsli.no 
- Nestleder Raymond Balstad: 95809969 

raymond.balstad@simmental.no 
- Øystein Sund: 91836378 oystein.sund@nortura.no 
- Eva Våbenø: 99766996 evabeno@yahoo.no 
- Grete Saus: 47663363 grete.saus@gmail.com 

 

    

 Styrke VI følelsen ved å skape fellesskap, positive og 
oppbyggende handlinger, arrangementer og dugnader. 

    

 Få seniorer - som er en stor ressurs - til å bidra mer. 
 

    

 Framsnakke andre bygder og snakke opp hverandre. 
 

    

 Politikerne må forstå sin bolyst-rolle. Slutte å bruke media for 
å fremme sitt syn og ta oppgjør i egnede fora. 

    

 Tenke som EN kommune. 
 

    

 

Foreningen fremhever sin oppfatning: 

Ved å opprettholde en 1-10 skole, vil Vanvikan med vår nærhet til Trondheim, kunne bli et godt alternativ når barnefamilier på bysiden skal 
finne nytt bosted. 
 

mailto:rigmor@halsli.no
mailto:raymond.balstad@simmental.no
mailto:oystein.sund@nortura.no
mailto:evabeno@yahoo.no
mailto:grete.saus@gmail.com
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Handlingsplan for Stjørna – Råkvåg, oktober 2021 

 
Bilder:  

 Aune Byggvare på Mælan, tatt av Sissel Grimsrud, 2020 

 Strand i Råkvåg, tatt av Kari Klepp, 2020 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Stjørna-Råkvåg Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 
 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Kommunen: 
Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 
Foreningen skriver at vi dessverre er prisgitt 
administrasjonens stadige press på å flytte 
ungdomsskolen til Åsly, Det er en av våre 
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største utfordringer også i rollen som 
ambasadører denne usikkerheten. 

 Arbeide aktivt for flere arbeidsplasser. 
 

   Haugamyran og Rødsjøen ligger sentralt 
plassert på Fosen. På sikt og mulig om ikke 
for langt fram vil det komme etableringer der 
som vil gi grobunn for mere. 

 Anskaffe snøkanoner i Haugsdalen.  
 

   Foreningen mener at alle fosen-kommunene 
bør gi økonomisk støtte til tiltaket. 

 Klargjøre for mer fiber/internett – særlig på innersiden av 
Råkvåg. 

   Anleggsarbeidet er påbegynt. Telenor sendte 
email 24.08.21 om at anleggsarbeidet er 
startet. Mange har meldt seg på. 

 Tilrettelegge for lademuligheter for el-biler, helst hurtiglader 
eller eventuelt ordinær ladestasjon for elbil. (Kanskje ved 
fotballbanen som har trafostasjon - kun 150 m fra butikk og 
brygger.) 

   1.Ladestasjon for elbiler kan falle inn under 
tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven, jf. 
§ 1-6 første ledd første punktum. Etablering 
av ladestasjoner må derfor vurderes i forhold 
til arealformål og generelle bestemmelser i 
arealplan, samt bestemmelser knyttet til 
arealformål og hensynssoner, jf. § 1-6 andre 
ledd, og §§ 11-6 andre ledd og 12-4 andre 
ledd. Eventuelt dispensasjonssøknad 
dersom plassering utenfor område 
regulert til parkering. 
2. Det er kommunen som i utgangspunktet 
må vurdere om en ladestasjon er et tiltak 
etter byggesaksdelen av plan- og 
bygningsloven, se pbl. § 20-1. Dersom 
ladestasjonen ikke kan anses som et tiltak, 
skal ikke kommunen byggesaksbehandle 
den, og det trengs ikke tillatelse. Her har 
kommunen anledning å legge til rette ved 
å frita enkeltstasjoner fra søknadsplikten. 

 Tilrettelegge for effektiv felles pendling til/fra Trondheim. 
 

    

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Stjørna-Råkvåg Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 
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Foreningen bruker hjemmesiden Velkommen til Råkvåg! – – 
en perle på Trøndelagskysten (raakvaag.no)  
 

www.raakvaag.no er samleside for info om 
Stjørna og Råkvåg. Flere virksomheter har 
også egne facebook-sider eller hjemmesider. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på finn.no? 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Flere barn, unge og voksne 
- Flere hytteiere kan bli bosatte 
 
Foreningen nevner disse markedsføringstiltakene: 

- Bruke film og bilder til å vise det unike som er 
- Igloer, campingplasser, restaurant Marthabrygga - 

Landnota - Vågen, brukthandlere, bryggene, 
krabbefiske, fotball, ridning, badestrand, skitur, slalom, 
fiske og skyting 

- Skole og barnehage 
 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + Org. + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 
Her må man ha i bakhodet rutiner for 
bruksendring av fritidsboliger til fast bolig. Det 
ikke «bare» å flytte inn i en fritidsbolig sånn 
uten videre. 
Boligtomter er blitt annonsert i sommer. Det 
har blitt solgt en god del hus og eiendommer 
siste året. En del til unge og eldre tilflyttere.  
Flere hus er blitt bygget de siste årene. Flere 
unge familier har flyttet til Stjørna. 
 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser. 

 Etablere lekeplass/møteplass for barn og unge – kanskje 
minigolfbane i sentrum. 

   Sjekk søknadsplikt for eventuelle tiltak. 
Foreningen skriver at barnehagen har et flott 
lekeområde i Råkvåg. 
Området ved Mælan skole har flott 
lekeområde i Sørfjorden. 
Det er planer om etablering av lekeområde 
også i Vorpvikan i Råkvåg. 

1 Den kommunalt eide badestranda bør oppgraderes og 
«møbleres» noe. Den vedlikeholdes på dugnad.  
 
Det søkes om kr 2228 150 for 240 kubikk skjellsand. 
 

   Et årlig bidrag fra kommunen hadde vært 
flott. I tillegg samles det inn via Vipps. Det gir 
mulighet til oppgradering og etterfylling av 
sand med noen års mellomrom. 
Stranda er utrolig populær og et stort pluss 
for både bolysten og turistnæringen. 

https://www.raakvaag.no/
https://www.raakvaag.no/
http://www.raakvaag.no/
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 Ha byggeklare attraktive tomter. 

 

   Det finnes byggeklare tomter i privat regi 
både i Råkvåg og Sørfjorden. I Sørfjorden 
finnes også noen få kommunale tomter. 
Reguleringsplaner? 

 Få flere ledige hus og leiligheter – gjerne innflyttingsklare 
leiligheter slik at folk kan prøvebo. 

   Det er noen prosjekter planlagt. Varden 
eiendom ligger for salg. I tillegg kan det 
komme et prosjekt i privat regi. Men usikkert 
om det blir for utleie. 

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Stjørna-Råkvåg Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningens forslag til informasjonsbrev: 

- Bilder av ambassadører 
- Kontaktinformasjon skole, barnehage, idrettslag, andre 
- Bilder av kjente plasser i området 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 

 Foreningen foreslår at styremedlemmene er 
«ambassadører» for tilflyttere den første tiden. 
 

- Karl Idar Frengen, 92614506, kifrengen@gmail.com 
- Marthe Småvik, 90681500, marthe1982@hotmail.com  
- Trond Sagmyr, 90546563, Trond.Sagmyr@onninen.com 
- Heidi Kvalvik, 95819903, heidkv@online.no 
- Klara Adolfsen, 98094618, kladol@online.no 

    

mailto:kifrengen@gmail.com
mailto:marthe1982@hotmail.com
mailto:Trond.Sagmyr@onninen.
mailto:heidkv@online.no
mailto:kladol@online.no
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- Gerd Janne Husby, 92219933, gerda@aunebyggvare.no 
- Karin B Aune, 95962661, karin-ba@broadpark.no 
 

 Fremsnakke det vi har. 
 

    

 Ha fokus på kultur, mat og opplevelser. 
 

    

 Tilby barnehageplasser hele året 
 

    

 Effektivisere behandlingen av byggesaker. 
 

   Foreningen skriver at dette er noe som må 
forbedres. De enkelte byggesaksbehandlere 
kjenner kanskje ikke godt nok de lokale 
forhold i de forskjellige områdene. Dessverre 
har vi sett opp til ett års forsinkelse i 
boligbyggesaker de siste 2 år i Stjørna. Det 
er stikk i strid med hva som tjener kommunen 
og lokalsamfunnet i forhold til ønske om 
bosetning i kommunen. Det er ikke 
nødvendigvis alltid mangel på 
saksbehandlere som er årsak. Hvor mere 
man problematiserer og utreder på feil 
grunnlag blir sakene kompliserte på feil 
grunnlag. Mangel på lokalkunnskap kan være 
årsak til at saker oppfattes som mere 
problematiske enn de egentlig er. 

 Ha en støttespiller i administrasjon som bistår tilflyttere. 
 

   En støttespiller som kjenner lokalsamfunnet 
og har nettverk. Det vil være en ressurs for 
saksbehandlere i byggesaker om det kan 
være spørsmål. En støttespiller for å tale 
tilflytteres sak og kunne gi råd i forhold til 
etablering om behov. 

 

 
Foreningen mener at det første og viktigste for Stjørna er at det ikke fortsettes med de hyppige annonseringene om nedleggelse av 

våre basistjenester innen helse og oppvekst. Hver gang dette kommer opp blir det usikkerhet og Stjørna blir satt kraftig tilbake.  

 
 
 

mailto:gerda@aunebyggvare.no
mailto:karin-ba@broadpark.no
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Handlingsplan for Hasselvika, oktober 2021 

 
Bilder:  

 Hysnes Helsfort fra lufta, tatt av Vidar Johansen 

 Hasselvika fra lufta, tatt av Ken Robin Sivertsvik 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Hasselvika  Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med en 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Finne aktører som kan kjøpe næringsareal, eiendommer på 
Hysnes. 

    

 Markedsføre Noris-brygga og havna for maritim virksomhet.    Næring/tjenesteyting. Annet formål krever 
dispensasjon og søknad om bruksendring. 

 Flere næringsdrivende- og fritidsboere - kan ha fordel av å 
være i samme kontorlandskap. 

    

 Fortsette med HEIM-festivalen.     
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 Utbedre veier, gang- og sykkelstier samt offentlige 
kommunikasjonstilbud. 

Fylke + kommune + 
arealplanlegger 
Trafikksikkerhetsplan 

   

 Etablere fiber der det er grunnlag og behov. 
 

    

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og vannforsyning. 
Begge er kritiske for industri og bosetting. 

    

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Hasselvika Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside. 
 
Foreningen bruker flere nettsider: 
(2) Forum Hasselvika | Facebook 
Hasselvika.net | Optimistbygda, bostedet og naturperlen! 
(2) Hasselvika | Facebook 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
 
Foreningen har ikke foreslått noen konkrete målgrupper. 
 
Foreningen har disse markedsføringsforslagene: 

- Hurtigbåt 
- Attraktive tomter 
- Attraktive næringsarealer 
- Ledig bygningsmasse og infrastruktur på Hysnes 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Organisasjoner + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med en 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre 
faser. 

 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite attraktive 
tomter. Dette for å tilbakeføre de til andre formål. Så kan flere 
attraktive tomter eventuelt klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste over liste 
som leveres til kommuneplanens arealdel. 

 Private grunneiere og kommunen må sørge for attraktive 

tomter. 
 
 

   Reguleringsplan mest hensiktsmessig for 
større områder. Her bør man finne ut hvor 
tomter kan være aktuelle og få avsatt disse 
områdene i kommuneplan og/eller 
reguleringsplan. 

https://www.facebook.com/groups/167412009981621
http://www.hasselvika.net/
https://www.facebook.com/Hasselvika
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1 Forbedre det kommunale boligfeltet Hybo, ved å 
rydde/felle trær og kvister, rense grøfter og avløp, gruse 
og plassere benk.  
 

Tiltaket vil koste omlag kr 170 000 . 
 

    

 Markedsføre eksisterende attraktive tomter. 
 

    

 Selge tomter i Hybo billig til innflyttere. 
 

    

 Bygge utleieboliger (med mulighet for å prøvebo). 
 

   Søknadsplikt + dispensasjon utenfor 
reguleringsplan. 

 Utnytte Dovrehallen og Soldathjemmet – for leiligheter? 
 

   Bruksendring er en omfattende prosess, 
men i tråd med formålet i 
reguleringsplanen (gjelder Dovrehallen, 
men soldathjemmet vet jeg ikke hvor er). 

 Lage oversikt over lokale turmuligheter. 
 

    

 Den store parkeringsplassen i Hasselvika sentrum er et 
område som kan utnyttes bedre. 

   Mulighet for fortetting på parkeringsplassen 
i henhold til reguleringsplanen. 

 Lage en grønn flott park. 
 

   Søknad/dispensasjon? Avhengig av 
omfang og plassering. 

 Lage en botanisk rute som viser lokale planter og trær. 
 

    

 Anlegge en tursti langs kysten, fra Årlotten til Brettingen. 
 

   Søknad/dispensasjon? Byggeforbud i 100-
metersbeltet. Dispensasjon? Søknad om 
tiltak avhengig av omfang, kvalitet og 
plassering. 

 Danne pilegrimsrute fra Hasselvika til Trondheim, hvor man 
kan ta båten hit og gå tilbake til Trondheim (Ruta bør gå om 
Vargskaret, kirka og gamleveien via Nordseth og Hybo, så 
mot Årlotten og over til Blåheia. 

   Tiltaket er underveis. 

 Utleie av båt og sykkel. 
 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Hasselvika Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 
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Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningen har ingen forslag her. 

 Innbyggere som kan være «ambassadører» for tilflyttere den 
første tiden. 
 
Foreningen har ingen forslag her. 

    

 Handle lokalt. 
 

    

 La barna gå på lokalskolen. 
 

    

 Innbyggere må selv ta ansvar for at bygda skal bli en perle, 
vises på kartet og virke attraktiv for tilflyttere. Vær ei glad 
bygd og markedsfør det. 

    

 Jobbe med, ikke mot. 
 

    

 

Foreningen har kommet med innspill om å videreføre kommunale tjenester som barnehage og skole, men de er ikke satt i oversikten 
siden tjenestene behandles i separate planer. 
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Handlingsplan for Fevåg, oktober 2021 

 
Bilder:  

 Stranden gård i Fevåg, tilsendt av Beate Dahle 

 Utsikt i Fevåg, tatt av barnehagens ansatte i 2020 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Fevåg Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter 
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 

 Bedre veier samt gang- og sykkelstier. Fylke + kommune +  
Arealplanlegger 
Trafikksikkerhetsplan 

  Det kreves reguleringsplan for etablering av nye 
gang- og sykkelveier. Eventuelt dispensasjon for 
mindre tiltak. Regner med enkel klopping og 
lettere oppgrusing av eksisterende stier kan 
gjennomføres uten spesiell søknad. Det gjøres 
jo overalt. 

 Utbedre Riksvei 718, spesielt gjennom Fevågskardet.    Fylkeskommunalt ansvar. 
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 Etablere bru over Stjørnfjorden - som vil få betydning for 
lokalsamfunnet. 

    

 Etablere fiber der det er grunnlag og behov. 
 

    

 Klargjøre næringsområder etter behov. Kommuneplanens 
arealdel 

  Områder for næringsareal bør enten være 
regulerte i reguleringsplan eller området må 
være avsatt til næringsformål i kommuneplanen. 

 Holde næringsområder adskilt fra fritidsaktiviteter og 
kulturområder.  

    

 Etablere båt- og bilverksted.    Innenfor regulerte næringsområder / industri-
områder - ordinær søknad. Utenfor - i beste fall 
dispensasjon, reguleringsendring eller 
reguleringsplan. 

 Videreutvikle næringsområdet ved nedlagt 
bensinstasjon, tilrettelegge for nybygg og forskjønnelse. 

    

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og 
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting. 

   For vannforsyning - kommunalteknikk, med 
hovedplan for vannforsyning. 

 Utvikle Brettingen fort til et museums- og festivalområde, 
med forsvarshistorie, den kalde krigen, musikk og kultur 
på Brettingen. 

   Her ligger området innenfor reguleringsplan. 
Utvikling av området må skje i samarbeid med 
kulturminnemyndighetene og gjennom søknad 
om bruksendring. Tekniske krav til bygningene 
dersom det skal åpnes som publikumsbygg 
(sikkerhet ved brann, tilgjengelighet osv) 

 Etablere lokalmuseum for Fevåg og Selnes.    I eksisterende bebyggelse - bruksendring 
eventuelt dispensasjon. 

 Tilrettelegge for næring, fiskeutsalg, utsalg for lokalmat 
(REKO-ring) og opplevelsesturer. 

   Bør fortrinnsvis skje på områder regulert til 
formålet. Kan muligens vurderes som 
midlertidige tiltak, men plassering må være i tråd 
med gjeldende plan. Ellers dispensasjon eller 
reguleringsplan og søknad om bruksendring i 
eksisterende bebyggelse. 

 Tilrettelegge for bobilparkering, teltplasser og 
campingvogner. 

   Krever ofte reguleringsplan eller i beste fall 
dispensasjon. Kan ikke etableres uten 
søknad/plan. 

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Fevåg Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – 
med lenke til foreningens hjemmeside. 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - kommunikasjonsrådgiver 
arbeider med dette. 
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Foreningen har nettsiden: 
(2) Fevåg aktivum | Facebook 
 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter 
overfor ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Unge og voksne i etableringsfasen 
- De som har lokal tilknytning 
- Utflytta ungdom og voksne 
- Andre som vurderer Fevåg og Selnes som attraktivt 
- Folk som vil bruke mulighetene som finnes 
- Hytteeiere 
 
Foreningen foreslår slik markedsføring: 

- Fevåg og Selnes settes på kartet 
- God markedsføring på kommunens hjemmesider, 

sosiale medier og ved framsnakking 
- Korte filmer som presenterer bygda med en 

humoristisk vri, som gjør at folk husker budskapet. 
Det kan være filmer rettet mot ulike målgrupper 

- Arrangementer 
- Informasjonstavler ved butikken, havna, Vestvikan og 

Selnes 
- Skilte tilførselsveiene til Fevåg 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Organisasjoner + 
Komm. rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser. 

 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite 
attraktive tomter. Dette for å tilbakeføre de til andre 
formål. Så kan flere attraktive tomter eventuelt 
klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste over lite attraktive 
tomter, som leveres til kommuneplanens 
arealdel. 

 Oppgradere skiltingen slik at folk finner frem til Fevåg. 
 

    

2 Sette opp amfi og vannfontene i Fevåg havn. 
 
Det søkes om kr 271 198 til tiltaket. 

   Hva sier Grethe her? 

https://www.facebook.com/Fev%C3%A5g-aktivum-1552407425001004/
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 Videreutvikle havneområdet – tillate at naust og brygger 
gjøres om til fritidsboliger. 
Ikke industrialisere havneområdet. 
 
Eventuelt med sandvolleyballbane, ball-binge, 
skotthyllbane, grillhus, ungdoms-hus, båthus (med 
hjertestarter), skaterampe og lekeplass. 

   Krever sannsynligvis omregulering. 
 
 
 

Søknadstype avhengig av type tiltak og 
plassering. 

 Finne en strategisk plassering for hurtiglader for elbil. 
 

    

 De som ønsker å flytte hit bør få gode råd og rask 
behandling på byggesøknader ved byggesakskontoret.  
 
Det kan også bli behov for omregulering fra hytte til fast 
bolig, og det er viktig at byggesaksbehandlere er 
løsningsorientert. 

   Må omsøkes, men er relativt enkelt i dag. Må 
dokumenter tilstrekkelig sikkerhet. Andre veien 
er verre. Saksbehandlingsregler kan ikke 
omgås. 

 Videreutvikle området ved havna/kaia med fokus på 
bryggerekka samt aktivitets- og fritidsområde. Det kan 
være aktuelt å etablere amfi for arrangementer.  

   Uten store terrenginngrep mulig uten søknad.  
Ved plassering nært vei - sjekk med 
fylkeskommunen som veieier. 

 Få bedre offentlig kommunikasjon, særlig bussruter. 
 

    

 Bevare gravminner. 
 

    

1 Utvikle området på Vestvikan som badestrand med 
toaletthus. 
 

Arealplanlegger   Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak. 
På felleseiet gb.nr 144/62 må alle eierne signere 
på søknaden. Ca. 25 stykker. 
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Det søkes om midler til kjøp av ferdig toaletthus kr 
406 702, eventuelt bygging av toaletthus kr 304 954. 
 

 
 

 
 

Sendt søknaden til Grethe; Er det kommunal 
grunn her? 

 Få flere turstier, badebrygge og stupetårn.    Søknadsplikt, i bestefall dispensasjon utenfor 
regulert formål. Ellers reguleringsplan. 

 Ønsker at stedet kalles Fevåg – Selnes. 
 

    

 Anslå boligbehovet i tilknytning til regulerings-plan for 
bruhodet? 

Arealplanlegger - 
kan gjøres i 
Fosenbru-prosjektet 
2021-2023 

   

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Fevåg Ansvar Kostnad År Kommentarer  
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 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningen foreslår denne teksten: 

- Info om bygda og tilbudet, dvs. fritid, kultur og 
møteplasser 

 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - kommunikasjonsrådgiver 
arbeider med dette. 

 Har foreslått at styret kan være «ambassadører» for 
tilflyttere den første tiden, pluss andre interesserte. 

    

 Etablere kor/teater og andre aktiviteter som samler 
innbyggerne. 

    

 Etablere kommunal tilskuddsordning for å dekke utgifter 
til leie av lokaler og andre tiltakskostnader som fremmer 
inkludering og sosiale møteplasser. 

    

 Etablere kommunale tilskuddsordninger til informasjons-
skilting og lokale markedsføringstiltak. 

    

 

Det kom innspill om å videreføre kommunale tjenester barnehage og skole, men de er ikke satt inn i oversikten siden de behandles i 
separate planer. 
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Handlingsplan for Skaugdalen, oktober 2021 

 
Bilder:  

 Uteområde ved Skaugdalen barnehage, tatt av Magni Rabben 

 Utsikt over Skaugdalen, tatt av familien Sagmo 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 
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Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Skaugdalen Ansvar Kostnad År Kommentarer 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i/utenfor kommunen. 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Komm.  rådgiver+ 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Kommunen: 
Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med en helhetlig markedsføring av 
kommunen. 

 Videreutvikle Haugsdalen Skisenter. Støtte kjøp av snø-
kanoner. Tilbud som favner mange - også trekkplaster for 
distriktet. Kommunen bør bruke penger på dette. 

   Foreningen ønsker støtte og veiledning for å 
utvikle et aktivitetstilbud for hele Fosen. 

 Etablere mobildekning/bredbånd/fiber i hele dalen. 
Det er mangelfull dekning fra Alsetmarka til Verrabotn, rundt 
Svartelva samt fra Finlian og innover. 

    

 Få flere arbeidsplasser.   
 

    

 Etablere leirskole ved Storvatnet. 
 

   Krever sannsynligvis reguleringsplan eller 
minimum dispensasjon og bruksendring. Med 
mindre det skjer en avhending av Storvatnet 
som drikkevannskilde, kan det bli utfordrende. 

 Få bu/matvogn/sjappe for takeaway eller spising utendørs. 
 

   Søknadspliktig tiltak til kommunen og 
Arbeidstilsynet. Dersom tiltaket ikke e ri tråd 
med plan, må det også søkes om 
dispensasjon. Avhengig av omfang- 
reguleringsplan. 

 Få bedre kollektivtransport? 
 

Fylke + Kommune +  
arealplanlegger 
Trafikksikkerhet 

    

 Få bru over fjorden? 

 

    

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og vannforsyning. 
Begge er kritiske for industri og bosetting? 

     

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Skaugdalen Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside. 
 

Foreningen har facebook-gruppen Alt for Skaugdalen. 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no? 
 

Kommune + 
Omstilling + NIT + FI 
+ Org.er + Komm. 
rådgiver 
+Markedsfø. 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – omstillingsprogrammet 
jobber med helhetlig markedsføring av 
kommunen. 
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Foreningen foreslår disse målgruppene: 

− Familier som ønsker småbruk 

− Folk som vil bo litt avsides 

− Ferdigutdannet unge 

− Interesserte i natur, jakt og fiske 

− Folk som er født og oppvokst i dalen 
 
Foreningen foreslår slik markedsføring: 

− Naturskjønt 

− Kortreist til Rissa og Trondheim 
 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre faser. 

 Vurdere kommunale boligfelt for å konkretisere lite attraktive 
tomter. Dette for å tilbakeføre de til andre formål. Så kan flere 
attraktive tomter eventuelt klargjøres. 

  2021 Tiltaket bør resultere i en liste over liste som 
leveres til kommuneplanens arealdel. 

 Vurdere om de kommunale boligtomtene i Kvitland 
boligområde kan selges til redusert pris. 

    

 Fremskaffe flere hus for salg og leie. 
 

    

 Tillate spredt boligbygging - særlig for unge som vil flytte nært 
oppvekststedet. 

   Krever dispensasjon med høring til berørte 
sektormyndigheter. Tillatelse vil være veldig 
avhengig av sektormyndighetene. 

 Få eier som kjøper opp nabogård til å fradele husan sånn at 
nye innbyggere har billig inngangsbillett. 

   Dette har tidligere vært kurant praksis ifht plan- 
og bygningslov – at tunet har blitt fradelt 
forutsatt at landbruksarealet tilfalt nabobruk. 

 Fremsnakke og videreføre 1- 7 Montessoriskolen. 
 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Skaugdalen Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Har foreslått stedlig informasjon som bør stå i velkomstbrevet 
til nye innbyggere. 
 
Foreningen har dette forslaget: 

− God utsikt og vann 

− Kart over turløyper 

− Lokale lag og foreninger 

− Navn på kjentpersoner/ambassadører 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med dette. 



48 
 

 Styremedlemmer og interesserte innbyggere kan være veileder 
for tilflyttere den første tiden. 

    

 Lage info-tavle / minnested over Dahle-raset, , som skjedde 9. 
mars 1760, fra Overskaug til Kimo. 

   Foreningen sier at flere i dalen har info om 
dette. 

 Etablere andels-gård (vanlig eller økologisk). 
 

    

 Etablere Åpen seter - dager med salg av gamle og lokale 
matretter. 

   Kan kreve bruksendring i eksisterende bygg. 
Også dispensasjon dersom driften IKKE 
knytter seg til gårdens egen produksjon, jf 
Landbruk Pluss. 

1 Lage ei Mesternes Mester-løype på grusbanen ved skolen. 
 
Mulig samarbeidsprosjekt mellom Skaugdalen grendehus, 
idrettslag, barnehage, skole og bolystgruppe. Det kan 
kjøpes "ferdig" løype for 60 - 100 000 kroner. 
 
Aktuelle nettsider: 
Hinderbane - pakke | Parkutstyr for offentlig bruk (parkmiljo.no) 
Lekeplass, park og utemiljø - vi har det største utvalget - 
tress.no 
 

   Første kommentar: 
Grusbanen, fotballbanen eies av Indre Fosen 
kommune og er avsatt til LNF-område i 
kommuneplanens arealdel. Avhengig av 
omfang kan tiltakene være fritatt søknadsplikt.  
 
Andre kommentar: 
Det finnes ingen godkjenningsordning for 
lekeplassutstyr, så jeg regner med at det også 
gjelder for utstyr til hinderløype.  Eier er selv 
ansvarlig for at utstyr er i henhold til regelverk. 
Se produktkontrolloven: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-
11-79, lekeplassutstyrforskrift 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-
07-19-703 og interkontrollforskrift 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-
12-06-1127. 
Her vil jeg tro at anlegget kommer inn under 
plan- og bygningsloven 20-3. Da 
sammenligner jeg med aktivitetspark på Åsly 
hvor vi har måttet søke om tillatelse.  
Området ligger også i LNF-området i 
kommuneplanens arealdel. I bestemmelsene 
står det at byggearbeid, herunder 
påbygg/tilbygg på bestående bygninger og 
garasje/uthus kan tillates etter ordinær søknad. 
Jeg er imidlertid usikker på om hinderløype vil 
gå inn under denne bestemmelsen. Det kan 

https://www.parkmiljo.no/produkt/treningsapparater-ute/trening-ute-hinderbane/hinderbane
https://www.tress.com/nb-no/lekeplass-og-parkutstyr/
https://www.tress.com/nb-no/lekeplass-og-parkutstyr/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127


49 
 

være at det også må søkes om dispensasjon 
fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. 
Det kan være lurt å sjekke med saksbehandler 
i kommunen, da det kan være litt forskjell i 
tolkning av bestemmelsene. 

 Bruke Skauga – Elverafting, Laksefiske. 
 

    

 Bruke Storvatnet - kano/ kajakk utleie, fisking, øyhopping. 
 

    

 Ha terrengsykling for mennesker i alle aldre, med bålplass ved 
vannet og mulighet for bading. 

   Bruk av eksisterende stier, mindre 
oppgrusing/klopping av disse, vil jeg tro ikke 
krever særskilt søknad. Men ved større 
terrenginngrep, kan tiltaket bli søknadspliktig 
og kreve dispensasjonsvurdering. Vedr. 
bålplass avhenger dette av 
kvaliteten/omfanget samt eventuelle tilhørende 
fasiliteter.  

 Vurdere glamping-muligheter.  
 

   Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak. 
Avhengig av omfang – krav til reguleringsplan 

 Vurdere Grillhytte. 
 

   Mest sannsynlig søknad om dispensasjon og 
tillatelse til tiltak. Avhengig av plassering og 
størrelse. 

 Vurdere Zipline/Klatrepark  

 

   Jeg ser noen kommuner krever søknad for 
etablering av zip-line. Noen krever også 
reguleringsplan. Mest sannsynlig er dette tiltak 
som vil falle inn under søknadsplikten i plan- 
og bygningsloven. Må prosjekteres og 
risikovurderes. Kan også kreve 
dispensasjonsvurdering. For store tiltak – 
reguleringsplan. 

 Kanskje hinderløype? 
 

   Søknadsplikten vil også her være avhengig av 
omfang og typen inngrep. 

 Etablere eventyrsti med trefigurer eller liknende. 
 

   Som ovenfor. 

 Klargjøre klatreområde, friluftspark. 
 

   Som ovenfor. 

 Via ferrata og lignende er i vinden, kanskje områder i 
Skaugdalen kan brukes for å lage en sånn park. 

   Som ovenfor. 
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 Fremme idrettslaget og aktiviteten der. 
 

    

 Bruke grendahuset til sosiale formål/arrangement. 
 

    

 Se bakover og evaluere ting som har vært bra før. 
 

    

 Kartlegge gamle husmanns-plasser og boplasser. 
 

    

 Lage fengsel for Bygdedyret, om det dukker opp. 
 

    

 

 

 

 

Handlingsplan for Seter – Hindrem, september 2021 

OBS – Noe lav oppslutning bant innbyggere - se teksten fra foreningen under  
 

 
Bilder:  

 Vamec AS, tatt av Arve Storsve 

 Mevssetra, tatt av Øyvind Blomstereng 
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Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

 
Tekst fra foreningen ved Egil Mærk, Børge S. Rødsjø, Dag Jøran Aksnes, Tore Roten september 2020: 

Borgen Bygdeutvikling (BBU) hadde en digital spørreundersøkelse med Google Forms ute på http://www.borgenbygdeutvikling.no fra 1. april til 

1. mai 2021. Undersøkelsen ble markedsført på BBU sin Facebook-side som har 161 medlemmer, med både fastboende og eiere av hytter 

og fritidsboliger. Via spørreundersøkelsen fikk vi inn bare 9 svar, og sammenfatningen av svarene har blitt sendt til prosjektgruppa tidligere.  

 

I september ble det sendt ut en åpen invitasjon på BBU sin Facebook-side til å være med å jobbe videre med handlingsplanen. På møtet 7. 

sep. kom det to personer, i tillegg til leder (Egil) og kasserer (Børge) fra BBU. Vi diskuterte at det er en utfordring at så få representanter fra 

bygda skal lage handlingsplan som omfavner alle på både Seter og Hindrem på en god måte. Dette gir en veldig dårlig/liten forankring hos 

innbyggerne av tiltakene som er oppført. For å unngå at våre subjektive meninger trenger igjennom er derfor tiltakene ikke blitt prioritert i 

rekkefølge. For utdypende sammenfatning av enkeltspørsmål henviser vi til tidligere innsendt resultat av spørreundersøkelse. 

 

Men vi ønsker å nevne to ting som ble ivrig diskutert på møte, og som det var enighet om:  

(1) Tilgjengeliggjøre tomter der nye etablerende ønsker å bo. Det bør være enkelt for nye tilflyttere å skaffe seg boligtomt der de selv 

ønsker. Ikke alle ønsker å bo i boligfeltet på Seter eller nært riksveien (Drakestranda). Når noen nye kommer og ser etter et sted å bo, og finner 

drømmeplassen sin her på bygda, så bør det være godvilje nok til å la det skje! Det er så kjipt når man blir møtt med et “nei”, og henvisning til 

noen dårlige ledige tomter, eller reguleringsplaner og lovverk som sier at “nei her kan du ikke få bo”. Vi må kunne se på mulighetene i stedet for 

begrensningene. 

 

(2) En kommuneadministrasjon og saksbehandling som ønsker næringsliv og tilflyttere hit. Det ble lagt frem flere eksempler på møtet 

hvor kommuneadministrasjon gjør det vanskelig for både næringsliv og private å bygge ut. Det er ikke gøy for BBU å høre at administrasjon og 

saksbehandling gjør det vanskelig for Vamec å sette opp en ekstra hall, eller for Borgly Barnehage å flytte inn i nye lokaler. Eller at det er 4 (!) 

måneders saksbehandlingstid for en privatperson å sette opp et lysthus i egen hage! BBU ønsker mer liv på bygda, da må kommunen hjelpe 

oss å få det til. 

 

http://www.borgenbygdeutvikling.no/


52 
 

Til slutt ønsker vi å fortelle en gladsak om det lokale firmaet Fosen AS (https://www.fosen-as.no) som i tre år; 2018, 2019 og 2020 har doblet sin 

omsetning de 4 siste år og gjort seg fortjent som gasellebedrift 3 ganger! Firmaet består av to personer som med egne hender har bygget opp 

sin egen bedrift. Med hjemmekontor, fiberbredbånd og salgsteft leverer de oljeprodukter, filter m.m til hele norge. I tillegg har vi Hindrum 

Gårdsysteri og Amborneset Opplevelsessenter som også er gode eksempler på at her kan man skape sin egen arbeidsplass, på den vakre 

bygda vår. Dette må markedsføres, slik at flere blir inspirert til å komme hit! 

 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet på Seter-Hindrem Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter overfor 
ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + Komm. 
rådgiver+markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Få fiber til hele bygda. 
 

  2020-
2022  

Tiltaket er snart ferdig - 
Store deler av bygda fikk fiber i 2020, og 
de resterende får i 2021-2022. 

 Skaffe flere arbeidsplasser. 
 

    

 Etablere bru over Trondheimsfjorden. 
 

    

 Få flere hurtigbåt-avganger, til flere tider på døgnet. For 
turnusarbeidere som jobber både tidlig og sent, ukedager og 
helg så er det spesielt vanskelig å ta hurtigbåt til/fra jobb i 
helger. 

    

 Forbedre bussrutene til Leksvik, Vanvikan og Rissa. 
 

    

 Utbedre trafikksikkerheten – med ordentlig busstopp, 
autovern ved Revgårdsveien og gatelys i boligfeltene, på 
Seter. 

   Revgårdsveien er kommunal. Det er 
regulert felles parkeringsplass nedenfor 
veien ved fylkesveien. Dette arealet eies 
av Anne Berit Skjerve Sæther og Per 
Arne Sæther. Søknadspliktige tiltak, men i 
tråd med reguleringsplanen. 

 Videreutvikle seterdrift som en allsidig attraksjon, med natur 
og dyr, mat og drikke, tur og inkludering. 

   Må være basert på gårdens eget 
ressursgrunnlag for å være i tråd med 
landbruksformålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. landbruk pluss.  

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og 
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting? 

    

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet på Seter-Hindrem Ansvar Kostnad År Kommentar 

https://www.fosen-as.no/
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 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside. 
 
Foreningen bruker nettsiden: 
Borgen Bygdeutvikling | Facebook 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no? 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Barnefamilier fra Trondheimsområdet 
- Interesserte i småbruk 
- Natur- og friluftsfolk 
- Voksne som ønsker gode oppvekst vilkår for barna 
- Utflyttede unge 
- Klatrere 
 
Foreningen foreslår slik markedsføring: 

- En god hjemmeside 
- Mediaprogram 
- Annonsering på hurtigbåt og ferge 
- Positiv omtale i aviser 
- Bruk av venner og kjente 
- Bilder fra området 
- Natur og rekreasjon 
- Pendleravstand til Trondheim 
- Eksisterende tomter 
 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + Org.er + 
Komm.rådgiver + 
Markedsfører 

Se næring 
tiltak 1-2 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre 
faser. 

 Få flere attraktive boligtomter – pluss eldreboliger. 
 

   Krever sannsynligvis dispensasjon. 
Avhengig av omfang og tetthet – 
reguleringsplan. 

 Etablere en ny fin barnehage. 
 

   Tiltaket er underveis - 
Borgly Barnehage flytter vinteren 
2021/2022 inn i nye lokaler i Brudalsveien 

https://www.facebook.com/groups/110721138950371/
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 Ha friområde ved sjøen med båtplasser, badeplass. 
 

   Snakk med Hindrem Båtforening og 
Hindrum Fjordsenter. 
Flintfjæra er et nydelig område som kan 
utvikles videre. 
Etablere båtplasser krever søknad, evt. 
dispensasjon. Ved større utvidelser – 
reguleringsplan. 

 Ha utleie av småbåter, kajakk og vannscooter. 
 

   Hindrum Fjordsenter. 

 Oppgradere møteplasser som Borgen, Flintfjæra, Revelltun 
og lekeplassen i byggefeltet. 
 

   Avhengig av tiltak og plassering vil slike 
tiltak kunne være søknadspliktige. I 100-
metersbeltet utenfor regulert område vil 
mange tiltak fordre søknad om 
dispensasjon. Universell utforming? 

 Gjøre i stand benker langs stiene i nærområdet. 
 

    

 Lage klatrepark i forbindelse med klatrestien. 
 

  2022 Hindrum Skilag og Munkstigen jobber 
med et prosjekt for utvidelse av 
Munkstigen Klatresti. 
Avhengig av tiltak kan dette være 
søknadspliktig og kreve 
dispensasjonsbehandling. Omfanget 
bestemmer om det vil bli krav 
omreguleringsplan. 

 Etablere parsellhager. 
 

    

 Fremme Hindrem Stavkirke som en turistattraksjon 
 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet på Seter-Hindrem Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 

Foreningen foreslår denne teksten: 
- Velkommen til god utsikt, friskt vann, samt trygge og 

vakre omgivelser med natur 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 
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- Diverse om historie, aktiviteter, tilbud og foreninger 
særlig Hindrum skilag, Borgen bygdeutvikling, 
Revelltunet, og Hindrem kvinne og familielag 

 

 Har funnet 2-4 innbyggere som kan veilede tilflyttere den 
første tiden. 

    

 Ivareta bygdas historie, Amborneset, båtbygger-tradisjon og 
historiske vandringer. 

    

 Jobbe for å skape enda flere sosiale gleder via Hindrum 
skilag. 

    

 Øke dugnadsånden for vedlikehold og utbedring av nye 
natur-stier. 

    

 Stå sammen som bygd. 
 

    

 Være gode ambassadører. 
 

    

 

 

 

 

Handlingsplan for Verrabotn, september 2021 

 
Bilder:  
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 Industriområdet i Verrabotn, tatt av Bjørnar Forsell 

 Verrabotn, med den gamle skolen i bakgrunn, tatt av Silje Forsell 

 
Oversikten inneholder: 

- tiltak og kommentarer fra foreningen er skrevet med sort skrift – fra vår og høst 2021 
- kommentarer fra innleid konsulent med plan- og bygningskompetanse har rød skrift – fra sommer og høst 2021 
- tiltak som Omstillingsprogrammet og kommunen har begynt å arbeide med har grå bakgrunn og blå skrift – fra desember 2020 

- forslagene fra administrasjonen fra desember 2020 - som ikke er nevnt av foreningen - er lys grå. De kan strykes. 

Tiltak som fremmer næringsattraktivitet i Verrabotn Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Markedsføre nærings-, arbeids- og skolemuligheter 
overfor ønskede målgrupper i og utenfor kommunen. 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + Komm. 
rådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Kommunen: 
Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

 Utbedre veier og offentlige kommunikasjonstilbud. Fylke + kommune + 
Trafikksikkerhetsplan 

   

 Etablere fiber i hele bygda. 
 

    

 Videreutvikle industriområdet. 
 

    

 Få mer turisme. 
 

    

 Vurdere kapasitetsutvidelse for el-forsyning og 
vannforsyning. Begge er kritiske for industri og bosetting. 

    

Tiltak som fremmer bostedsattraktivitet i Verrabotn Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Opprette eget område på kommunens hjemmeside – med 
lenke til foreningens hjemmeside. 
 
Foreningen bruker nettsiden: 
verrabotn idrettslag - Søkeresultat | Facebook 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 

 Markedsføre bostedskvaliteter og fritidsmuligheter overfor 
ønskede målgrupper utenfor kommunen. 
Kanskje legge ut boligtomter på Finn.no? 
 
Foreningen foreslår disse målgruppene: 

- Utflyttet unge, voksne 
- Personer med interesse for landlig frihet, jakt og friluft 

Kommune + Omstilling 
+ NIT + FI + Kommu-
nikasjonsrådgiver + 
Markedsfører 

Omstilling-
program 

2021-
2022 

Tiltaket er underveis – 
omstillingsprogrammet jobber med 
helhetlig markedsføring av kommunen. 

https://www.facebook.com/search/top?q=verrabotn%20idrettslag
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- Personer som vil bo i små samfunn 
- Personer som ønsker småbruk 
 
Foreningen foreslår slik markedsføring: 

- Infotavle trimpunkter 
- Jakt og fiske 
- Fritidsblad jakt/fiske 
- Nettside – hjemmeside Verrabotn 
 

 Kartlegge fraflyttede boliger og gårder. 
 

  2021-
2022 

Tiltaket er startet opp og vil foregå i tre 
faser. 

 Etablere byggefelt. 
 

   Reguleringsplan. Kommunalt eller privat 
initiativ. 

 Forskjønne bygda. 
 

   Avhengig av tiltak om det vil være 
søknadspliktig eller ikke. 

 Etablere punkter for bobil på parkeringen ved 
samfunnshuset. 

   Jeg er litt usikker på hva etablering av 
punkter for bobil innebærer. Her ligger 
parkeringsplassen på en måte klar til bruk 
slik at terrenginngrep ikke er nødvendig. 
Men jeg antar likevel at parkeringsplass 
må planlegges/prosjekteres ifht blant 
annet kapasitet og godkjennes av 
kommunen. Det kan også hende at 
bruksendring ti leiligheter og etablering av 
bobilplass må ses i sammenheng 
gjennom en reguleringsprosess. 

 Synliggjøre krigshistorien omkring Serberstøtta. 
 

    

 Markedsføre tomme boliger. 
 

    

Tiltak som fremmer innbyggerattraktivitet i Verrabotn Ansvar Kostnad År Kommentar 

 Sende ut velkomstbrev til nye innbyggere. 
 
Foreningen har foreslått stedlig informasjon som bør stå i 
velkomstbrevet. 
 
Foreningen foreslår denne teksten: 
- Kontaktperson 

  2021-
2022 

Tiltaket er underveis - 
kommunikasjonsrådgiver arbeider med 
dette. 
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- Hva bygda har å tilby 
- Faste arrangement 
- Folketall 
 

 Stedlige ambassadører organiseres via foreningen. 
 

    

 

 

 

 

Veien videre 
 

Satsingen på Næringskraft og bolyst har vært forebedt siden vinteren 2018-2019. Det kom som et politisk initiativ for å fremme trivsel og 

utvikling i næringsliv, bosteder og blant innbyggere. Økt folketall er et klart mål. Prosjektet er også et forsøk på å videreutvikle demokratiet. Ti 

innbyggerdrevne foreninger bruker kompetansen blant styremedlemmer og engasjementet hos innbyggere til å styrke Indre Fosens attraktivitet. 

Arbeidet er i første omgang tenkt ut 2023. 

Beklageligvis har kommunen fått en svært kritisk økonomisk situasjon, som trolig fører til endring av driftsrammer og investeringer – kanskje 
også for organisatorisk struktur og nærhet til tjenester.  
 
Omstillingsprogrammet og administrasjonen tror at flere gjennomgående tiltak får positiv betydning for hele kommunen, uavhengig av bosted.  
 
Det gjelder blant annet tiltak som;  

o Markedsføring av næring og bosteder 
o Område for foreningene på kommunens hjemmeside 
o Kartlegging av fraflyttede boliger og gårder 
o Kommunale boligfelt med lite attraktive tomter og tilbakeføring til andre formål 
o Velkomstbrev til nye innbyggere 

Det er for tidlig å si hvilken betydning økonomi og politikk har for foreningenes motivasjon. 
 
Det er ønskelig at satsingen videreføres på kort sikt og at den styrkes når kommunens økonomi er bærekraftig.  


