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Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf.
plan og bygningsloven §10-1.
2. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal utarbeides iht. forslag til planstrategi
2020 – 2023.

Følgende forhold er vurdert:




Lovhjemmel
Budsjett og økonomiplan
FN’s bærekraftsmål

Plan og bygningslovens §10-1
Ikke relevant
Nr.17 – samarbeid for å nå målene

Bakgrunn for saken:
Iht plan og bygningslovens §10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og
senest et år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunal
planstrategi er ikke en plan, men en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides, revideres
eller rulleres i planperioden.
Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
skal utarbeides, revideres eller videreføres. Planstrategien bør også omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Kommunen skal også innhente
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner som skal vurderes.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning
for kommunens innbyggere. Planstrategien er ikke formelt bindende, men om man underveis i
kommunestyreperioden ønsker å avvike fra strategien ved å avlyse eller utsette en større
planoppgave bør dette skje igjennom endring av kommunal planstrategi. Kommunen kan når
som helst igangsette nytt planarbeid utover planstrategien og det kan ikke fremmes innsigelse
mot kommunal planstrategi.
Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen. Forslag til vedtak til kommunestyret skal kjøres kjent minst 30 dager før
kommunestyrets behandling. Forslag til vedtaket er offentliggjort 11.05.2020.

Kommunedirektørens vurdering:
Utvikling av planstrategien har tatt utgangspunkt i oversiktsdokumentet over helsetilstand, og
planstrategiene fra gamle Vikna og Nærøy. I utarbeidelsen av planoversikten har det blitt
utviklet et nytt plansystem som skal binde alle kommunale planverk sammen fra kommunal
planstrategi, til økonomiplan med handlingsdel.
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I en planstrategi skal en vurdere planbehovet ut ifra utviklingstrekk i kommunen, og om det er
behov for å revidere kommuneplanen herunder samfunnsdel og arealdel. Nærøysund
kommune har ikke utviklet en kommuneplan, og alle lokale kommunedelplaner og temaplaner
stammer fra tidligere Nærøy og Vikna kommune. Det må derfor gjøres et omfattende arbeid for
å oppdatere å utvikle et nytt planverk til å omhandle Nærøysund kommune.
Planstrategien 2020-2023 sitt viktigste budskap er å starte opp utarbeidelsen av
kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet for samfunnsdelen er ute på høring og sendt
til kommunestyret for behandling etter planstrategien. Kommuneplanens samfunnsdel vil da
operasjonaliseres og utvikles fra juni 2020.
Planbehovet:
I forbindelse med kommunesammenslåingen finnes det to kommuneplaner som er gjeldene
frem til ny kommuneplan er på plass. Planstrategien i inneværende periode har hovedvekt på at
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi og kommuneplanens arealdel skal utvikles.
Samfunnsdelen skal utarbeides først fordi planen legger mange føringer for utarbeidelsen av
arealdelen. Samfunnsdelen legger også føringer for utvikling av temaplaner og derfor bør nye
planer vente til samfunnsdelen er på plass.
Det er allikevel et stort behov for å revidere enkeltplaner i kommunen på grunn av
kommunesammenslåingen, og for å skape en felles plattform i Nærøysund. Dette gjør at det er
stort press på å utvikle enkeltplaner som ikke har noen forankring til en samfunnsdel. Disse
planene må da revideres eller rulleres på et senere tidspunkt for å skape sammenheng i
plansystemet.
I forbindelse med sammenslåingen finnes det opp imot hundre forskjellige planer fra hver
kommune og flere av disse planene kan slås sammen å utgjøre en felles plan for et valgt tema
eller fagområdet. Flere planer kan derfor rulleres eller revideres etter en grundig evaluering av
effekten fra hver kommune.
Det viktigste arbeidet ligger i å få på plass en samfunnsdel med en arealstrategi for å skape en
rød tråd fra samfunnsdelen, gjennom temaplaner med tiltak, til budsjett og økonomiplan. Når
samfunnsdelen med en arealstrategi er utarbeidet anbefales det å utarbeide planprogram for
kommuneplanens arealdel.

Prosess og medvirkning
Det administrative arbeidet med forslag til planstrategien har blitt gjennomført av en strategisk
plangruppe bestående av medarbeidere fra strategi og samfunn. Denne gruppen har
koordinert, utarbeidet og ferdigstilt planstrategidokumentet i samarbeid med ledergruppen og
kommunedirektøren.
Arbeidsgruppa har innledningsvis utarbeidet et plansystem som skal gjelde for Nærøysund
kommune. Hensikten med plansystemet er å binde sammen planverk fra kommuneplanen
gjennom temaplaner og kommunedelplaner til økonomiplan med handlingsdel.
Det har blitt gjennomført møter med kommunedirektør for å få forankring på arbeidet. Det har
også blitt gjennomført individuelle møter og flere strategiske drøftingsmøter med
kommunalsjefer for å komme fram til planoversikten.
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Det er opp til kommunen å avgjøre hvor bred medvirkning kommunen ønsker å legge opp til i
forbindelse med planstrategien. Siden planstrategien har hovedvekt på kommuneplanen
anbefales det at medvirkning heller legges til kommuneplanens samfunnsdel, enn å legge opp
til bred medvirkning om planbehovet. Dette kan lett misforstås da planstrategien ikke er en
plan i seg selv. Politiske råd og utvalg får muligheter til å levere innspill før endelig vedtak.
Formannskapet har også synliggjort et behov for egne planmøter som gjennomføres i
vedtaksprosessen.
Statlig, regionale og nabokommuner har fått muligheter til å komme med synspunkter.
Høringsbrevet ble vedtatt i formannskapet i sak PS2020/523-8 for å innhente synspunkter fra
statlige, regionale myndigheter samt nabokommuner. Matrisen viser kortversjonen av
innspillene og hvordan det blir hensyntatt. I perioden 02.04.2020 til 10.05.2020 kom det inn
følgende innspill:

Oppdateringer i saken etter
20.05.2020: Saken har en mindre oppdatering etter behandling i utvalg for næring og natur den
19.05.2020:
Etter innspill er følgende opplysninger lagt til saken:




I planstrategien under planbehov: temaplan for vann og avløp – endret navn til
temaplan for vann, avløp og overvann (etter innspill fra NVE)
Høringsinnspill fra fiskeridirektoratet datert 13.05.2020 lagt til i saksfremlegg og som
vedlegg.
Høringsinnspill fra mattilsynet datert 14.05.2020 er lagt til i saksfremlegg og som
vedlegg.

27.05.2020: Planstrategien har endringer på areal og på temaplaner som har skjedd i etterkant
av behandling i utvalg for folk, og utvalg for næring og natur. Endringene er som følger:
Det orienteres om at det fra administrasjonens side i etterkant av behandling av planstrategien
i utvalg for næring og natur og utvalg for folk, er anbefalt endringer i planstrategien pkt 7. For å
effektivisere planprosessene, og ikke ha for mange planprosesser gående samtidig, anbefales
det at kommunedelplan for Marøya, Ottersøya og Rørvik tas ut, og at disse områdene omfattes
av kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan for Sør-Gjæslingan foreslås forskjøvet til 2023
(opprinnelig forslag var 2021). Reguleringsplan for Nordsjøkorsen er igangsatt, men endelig
planvedtak vurderes å ikke være på plass før 2021. Reguleringsplan for Nordsjøen var opplistet i
tidligere utkast. Dette er en privat reguleringsplan og er derfor tatt ut. I stedet anbefales
reguleringsplan for Nordre/skoletomta utarbeidet i 2022. Reguleringsplan for ny (fylkes)veg
vest for Rørvik er tatt ut. Dette med bakgrunn i at dette er en fylkeskommunal oppgave, og
antas å være en mer langsiktig plan. Reguleringsplan for Engasvegen – GS-veg/fortau er
forskjøvet til 2021/2022.
Det anbefales også fra administrasjonen at temaplan for idrett og friluftsliv også omhandler
kultur. Planen vil derfor hete temaplan for kultur, idrett og friluftsliv. Videre ser en at temaplan
for trivsel og læring – oppvekst, og temaplan for læring og mestring – helse, har påfallende
mange likhetstrekk. For å skape en mer helhetlig plan mellom helse og oppvekstsektoren, slås
disse planene sammen til temaplan for livsmestring, trivsel og læring, og blir et
samarbeidsområde mellom sektorene.
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Aktør /
Respondent

Kystverket
14.04.2020

Innspill

Kommunen sin aktive påvirkning til utvikling av
kommunen generelt og kystsonen spesielt, både med
hensyn til arealbruk og –forvaltning, er klart
sammenhengende med de strategiske valgene og
prioriteringene som skal komme frem i dette
dokumentet.

Hvordan innspillene er
hensyntatt

Innspillet tas til orientering.

Vi vurderer ikke planstrategien å være i konflikt med
nasjonale eller regionale hensyn eller føringer og anser
strategidokumentet å være behovsdekkende for den
samfunnsutviklingen Nærøysund kommune ser for seg i
den kommende 4-års perioden.

NVE 16.04.2020

De siste årene har Klimaseservicesenteret, KSS,
utarbeidet klimaprofiler for alle fylkene i landet. Disse
klimaprofilene er utarbeidet gjennom et samarbeid
mellom NVE, Meteorologisk institutt, Uni Research og
Bjerknes senteret. Klimaprofilene gir et kortfattet
sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og framtidige klimautfordringer. Vi
anbefaler å legge disse til grunn for arealplan-leggingen
i kommunene.
Vi anbefaler derfor at temaplanen for vann og avløp
som planlegges gjennomført i 2021 utvides til også å
omfatte overvann og vannmiljø. NVE har under
utarbeidelse en veileder for overvannsplanlegging og
overvannshåndtering på overordnet nivå
(kommune(del)plan) som planlegges ferdigstilt i løpet
av etter-sommeren 2020.

Sametinget
28.04.2020

Innspill til planstrategien Sametinget ber om at
hensynet til samiske kulturminner vektlegges og
konkretiseres i kommuneplanleggingen. Sametinget er
ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske
kulturminner og kan bistå kommunen med en
orientering om samiske kulturminner i kommunen hvis
dette er ønskelig. Dette vil være særlig relevant ved
rullering av kommuneplanens arealdel.
Alle samiske kulturminner fra før 1918 er automatisk
freda i følge LOV1978-06-09 nr. 50: Lov om
kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd.
Samiske kulturminner kan for eksempel være
bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg

Innspillene tas til
etterretning.
Teknisk etat vil etter drøfting
den 07.05.2020 etterkomme
NVEs innspill og utvide
temaplan for vann og avløp
til også å omfatte overvann
og vannmiljø. Dette er et
tema som bli belyst i
planarbeidet. Det avventes
videre til veilederen fra NVE
er ferdigstilt.

Sametingets innspill tas til
orientering. Dette kommer
til å bli tatt hensyn til under
utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel.
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brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver og gravplasser, hellige fjell og offerplasser eller
steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Mange
av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke
er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er
meget variert og mangfoldig.

Dette blir også ivaretatt
gjennom utvikling av
temaplan for kulturminne.

Sametinget vil ta stilling til arealdisponeringer i forhold
til enkeltsaker, arealplaner og reguleringsplaner når
disse kommer på høring.

Statens veivesen
28.04.2020

Kommunen planlegger å ta i bruk et nytt plansystem og
oppbygging og bruk av plansystemet er godt beskrevet.
Vi støtter kommunens satsing på å ta i bruk, og utvikle,
et nytt plansystem. Dette har vi store forhåpninger til.
Planstrategidokumentet er oversiktlig kortfattet og
systematisk.

Alle innspill tas til
orientering.

For Statens vegvesen er kommunale arealplaner og
trafikksikkerhetsplaner det viktigste. Kommuneplanens
samfunnsdel er under arbeid og kan også gi viktige
føringer for rullering av arealdelen. Kommuneplanens
arealdel skal oppstartes i 2020 og vil være et viktig
verktøy i utvikling av den nye kommunen.
Kommunedelplan for Marøy skal startes opp i 2021.
Marøya er et viktig satsningsområde, og vi har tidligere
påpekt viktigheten av en overordnet plan for Marøya.
Etter vårt syn burde dette arbeidet fremskyves til 2020.

Kommunedelplan for
Marøya anbefales fortsatt
gjennomført i 2021. Dette er
fordi kommunen bør
utarbeide samfunnsdelen
med arealstrategi først.
Teknisk etat har også liten
kapasitet til å starte arbeidet
med kommunedelplanen i
2020

Det skal utarbeides flere temaplaner for folkehelse.
Trafikksikkerhet er således å anse som en del av
folkehelsebegrepet samtidig som det ikke bare er snakk
om bygging av gang- og sykkelveger, men også bruken
av disse. Dette gjelder både med tanke på
trafikksikkerhet knyttet til skoleveg, og med tanke på at
befolkningen i større grad skal gå eller sykle til sine
daglige gjøremål.

Innspill knyttet til
trafikksikkerhet er drøftet i
plangruppa fra før og skal
ligge til grunn i utarbeidelsen
av temaplan for
trafikksikkerhet.

Temaplan for trafikksikkerhet skal behandles i 2020.
Den er med på å legge grunnlaget for et målrettet og
systematisk trafikksikkerhetsarbeid på lokalt plan.
Planen er også en forutsetning for å kunne søke om
tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak.
Temaplan for klima og miljøsatsing skal behandles i
2022. Vegtrafikken er den største utslippskilden for
klimagasser i kommunen. Det er videre mye trafikk på
«Laksevegen». Det er viktig å se på gode løsninger for
kollektivtrafikken i tillegg til god arealplanlegging.

Direktoratet for
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og
mineralforvaltning anleggsformål med korte transportavstander og

Innspill knyttet til klima og
miljøsatsing i veitrafikken tas
til orientering.
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med
bergmesteren for
Svalbard
28.04.2020

reduserte klimagassutslipp, er viktig. God
arealplanlegging kan bidra til dette. I tillegg er det viktig
at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som
byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere
presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet
for massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig
virkemiddel for å avklare dette.

Innspillet tas til etterretning.
Kommunen vil hensynta
innspillet under utvikling av
kommuneplanen.

DMF kan ikke se at mineralske ressurser er behandlet i
planstrategien. Det er ikke klart om noen av de
overordnede planene eller temaplaner behandler
mineralressurser, ressursforvaltning eller
mineralnæring. DMF anbefaler derfor at kommunen
gjør en vurdering av om det er noen av de kommunale
planene som bidrar til å sikre tilgang på mineralske
ressurser som er nødvendig for å realisere ønsket
utvikling i kommunen.
Fylkesmannen i
Trøndelag
04.05.2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 10 skal det i
planstrategien vurderes om kommuneplanens arealdel
skal revideres. Kommunen legger opp til at dette
arbeidet starter opp i 2021, ett år etterarbeidet med
samfunnsdelen. Fylkesmannen støtter denne
prioriteringen. Samfunnsdelen legger viktige føringer
for arealbruk og -utvikling, og det er et vesentlig poeng
at den strategiske retningen for dette er gitt før
arbeidet med arealdelen settes i gang.
Vi vil minne om de nasjonale målsetningene om å ta
vare på landbrukets ressursgrunnlag, synliggjort blant
annet gjennom jordloven og nasjonal jordvernstrategi.
Dette er en nasjonal målsetning som må synliggjøres
gjennom lokale planer.
Det legges opp til at skal arbeides med Temaplan for
klima og miljøsatsing. Det er positivt. Hva en slik plan
skal inneholde kan variere, alt etter hvilke behov
kommunen har. Det vil imidlertid være naturlig å se på
tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser, samt beskrive en mer effektiv energibruk
og miljøvennlig energiomlegging. Det kan være aktuelt
å se arbeidet med plan for klima i sammenheng med
klimatilpasning, og temaet kan innlemmes i Klima- og
miljøsatsingsplanen.
Miljødirektoratet oppfordrer nå flere kommuner til å
lage kommunedelplaner som synliggjør lokalt
naturmangfold, altså en plan for naturmangfold. Dette
kan være en egen plan, eventuelt kan temaet
innlemmes i Klima- og miljøsatsingsplanen. Uansett om
det utarbeides en egen plan for naturmangfold eller om
temaet tas inn i Klima- og miljøsatsingsplanen, vil det
kunne føre til en bedre forankring av temaet i

Innspillet tas til orientering.

Tas til etterretning. Jordmåls
strategi vil bli synliggjort
gjennom kommuneplanen
og temaplan for klima og
miljøsatsing

Innspillet tas til orientering

Innspillet tas til etterretning.
Kommunen hensyntar
innspillet gjennom at lokalt
naturmangfold inngår som
del emne i temaplan for
klima og miljøsatsing.
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kommunen, og det vil bidra til en mer forutsigbar
arealforvaltning.
Å være utsatt for vold kan føre til negative
konsekvenser, og vold utgjør en alvorlig utfordring for
samfunnsdeltakelse og folkehelse. Å forebygge vold, og
å avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, er
derfor en svært viktig. Kommunen bør ha en lokal
handlingsplan, som et verktøy for å bidra til et helhetlig
arbeid mot vold i nære relasjoner.
I perioden skal det gjennomføres revideringer av flere
viktige arealplaner. Arealplanlegging er et av de
viktigste verktøy for å sikre bærekraftig utvikling av
både areal og samfunn. Å følge prinsipp for bærekraftig
stedsutvikling vil ha betydning både for nærmiljøet og
mulighet for å sikre kapasitet for tjenesteyting helse og
omsorgstjeneste jf. Håndbok om aldersvennlig
stedsutvikling.
Innen omsorg skal de utarbeide plan for både
institusjonsomsorg, hjemmebaserte tjenester og en
egen plan for læring og mestring. Å satse på
helsefremming og forebygging for å sikre en frisk
befolkning som bidrar til høy sysselsettingsgrad er
avgjørende for å opprettholde en bærekraftig utvikling.
Samtidig som utfordringsbilde, der offentlige utgifter,
særlig til helse- og omsorgssektoren, og demografiske
endringer utfordrer en velferdsstat som er bærekraftig
framover. Det er viktig med helhetlig planverk med
handlingsplan og økonomiplan som ivaretar
kommunens sårbare grupper og ivareta tjenesteyting i
henhold til nasjonale føringer og forventninger.
Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet» er en
kvalitetsreform for eldre, som legger opp til at eldre
skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine i
de ulike fasene av alderdommen. Det handler gjennom
fem innsatsområder å skape et mer aldersvennlig
samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i
fellesskapet. Reformen har fokus på plan som det
viktigste redskapet for å skape et aldersvennlig
samfunn. Det er viktig at Nærøysund kommune,
gjennom bl.a. arbeidet med planstrategien, viser
hvordan den skal følges opp, og hvilke prioriteringer
som gjøres på planområdet som bidrar til å utvikle et
bærekraftig aldersvennlig samfunn.
Trøndelag
fylkeskommune
11.05.2020

Fordelen med å fatte seg i korthet er at planstrategien
blir lett å lese og lettere kan bli brukt som et verktøy
gjennom planperioden. Kommunen har våget å trekke
fram utviklingstrekk som er utfordrende, både knytta til
klimaendringer, folkehelse, demografi og at
tettstedene er i vekst mens grendene opplever

Innspillet tas til orientering.
Under planprosessen av
planstrategien vil temaet
vold i nære relasjoner
dekkes av temaplan for gode
levekår.

Innspillet tas til orientering.

Innspillet tas til orientering.
Utarbeidelsen av et nytt
plansystem som
planstrategien beskriver vil
skape bedre forutsigbarhet.
Plansystemet vil binde alle
planer sammen fra
samfunnsdel, gjennom
temaplaner til økonomiplan
med handlingsdel.

Innspillet tas til orientering.
Reformen «leve hele livet»
er drøftet flere ganger, og de
fem innsatsområdene skal
bearbeides inn i planverket.
Temaplan for gode levekår,
og temaplan for læring og
mestring er eksempler på
planer hvor reformen «leve
hele livet» vil bli synliggjort.

Innspillet er tatt til
orientering. Fortrinn og
muligheter prioriteres heller
inn i samfunnsdelen enn
planstrategien.
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befolkningsnedgang. Fortrinn og muligheter i den nye
kommunen er derimot i svært liten grad synliggjort i
planstrategien. Styrkene Nærøysund kan bygge videre
på er det naturlig nok også viktig at kommunen tar med
seg i det videre arbeidet.

For å ivareta og videreutvikle næringene er det
avgjørende at de blir omfattet av kommunenes
Fiskeridirektoratet planarbeid. Vi vil i den forbindelse understreke både
13.05.2020
sjømatmeldingens betydning, nasjonale forventninger
til

Innspillet tas til orientering.

kommunal og regional planlegging, og regjeringens
klare ønsker om at Norge skal være verdens ledende
sjømatnasjon. Mulighetene for de marine næringer må
tilrettelegges og synliggjøres. Vår vurdering er at
kommunens innflytelse på utviklingen i kystsonen og de
marine næringene vil styrkes, dersom kommunens
strategiske valg og prioriteringer vedrørende
sjøarealene og de marine næringene kommer klart
fram i kommunens planstrategi og planarbeid for øvrig.
Fiskeridirektoratet region Midt er opptatt av at
sjøbunnen i minst mulig grad påvirkes og beslaglegges.
Alle typer rør, ledninger og kabler som fordrer bruk av
sjøbunnen bør så langt det er mulig, legges samlet i
felles trasé. Tiltakene må sees i sammenheng med
verdien og bruken av områdene, slik at man i størst
mulig grad unngår berøring med marine naturtyper,
skader på marint biologisk mangfold, og minimaliserer
potensialet
for konflikt med fiskeri- og havbruksaktiviteter. Så langt
det er mulig bør det tilstrebes å samle slike tiltak,
etablere” hovedtraseér” på bunnen og formulere
bestemmelser og retningslinjer for hvordan slike tiltak
skal planlegges og utføres på best mulig måte. Vi
anbefaler at kommunen vurderer en overordnet plan
for slike tiltak i sjø, eventuelt som en del av en utvidet
kommunedelplan som for eksempel for småbåthavner.

Mattilsynet 14.05

Det er likevel en viktig sak vi vil nevne spesielt, og som
vi ønsker god framdrift i. Det er sikring av
vannforsyningen gjennom Nærøysund vannverk. I
forbindelse med pålegg om dette, har kommunen
utarbeidet planer for utbedring og sikring, som vi har
kommentert i brev datert. 5. februar 2020. Det er
aktuelt med store investeringer og god planlegging,
samt sikring av areal. Derfor mener vi det er viktig at
planprosessene blir slik at sikring av framtidig
vannforsyning kan skje så raskt som mulig, helst
raskere enn foreliggende handlingsplan.

Innspillet tas til orientering.

Innspillet tas til orientering.
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Nærøysund kommune, 27.05.2020
Hege Sørlie
kommunedirektør

