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Forord 

Snillfjord kommune legger med dette frem planstrategi 2012-2016. I følge ny plan- og bygningslov som 
trådte i kraft 1.7.2009 skal alle kommuner nå utarbeide en kommunal planstrategi.  
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
 
Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør 
utarbeide eller revidere for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Videre er 
formålet å legge til rette for en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling. 
 
Snillfjord kommune skal utarbeide ny kommuneplan for en periode der kommunen står overfor store 
utfordriner. Det er planlagt store prosjekter i kommunen, som ny Fv714 ”Lakseveien”, vind- og 
vannkraftutbygging, det ønskes tilrettelegging for næringsutvikling og bosetting. Samtidig er kommunen 
en attraktiv hyttekommune, som medfører høy aktivitet i kommunen.  
 
Kommunen har gjennom flere år opplevd en reduksjon i antall innbyggere, og andelen av eldre vil øke. 
Dette gir utfordringer, både økonomisk og mht. å rekruttere arbeidskraft.  
 
Planstrategien inneholder også et planprogram hvor det foreslås en oppstart av arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel samtidig med sluttbehandlingen av planstrategien 
Planstrategien skal derfor være styrende for arbeidet med Kommuneplan 2013 – 2025. 
 
Planstrategien legges ut på Snillfjord kommunes nettsider, og blir annonsert i lokalavis. Den sendes på 
høring til nabokommuner og offentlige innstanser. 
 
Fristen for å komme med merknader settes til 6 uker etter utsending til høring.  
 
Merknader til planstrategi 2012-16 program for kommuneplanens samfunns- og arealdel 2013-30 
sendes til: 

Snillfjord kommune 
Rådhuset 
7257  SNILLFJORD  

 
Ber om at merknad/innspill merkes: ”Uttalelse til planstrategi” eller ”Uttalelse kommuneplan”. 
 
Krokstadøra 22.06.2012 
 
Rådmannen 
Kai Terje Dretvik 
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0 Innledning 

Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 01.07.2009. I følge § 10-1 i loven så skal kommunen minst en gang 
hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Vedtaket skal gjører sendes innen ett år 
etter konstituering av kommunestyret, dvs. at første gang det er krav om planstrategien skal vedtas er 
høsten 2012. Den kommunale planstrategien er ikke en plantype, men skal være et hjelpemiddel for 
kommunen til å fastsette det videre planarbeidet.  
 
Den kommunale planstrategien skal omfatte de strategiske valgene til kommunen knyttet til utviklingen 
av kommunesamfunnet. Dette gjelder både langsiktig arealbruk, og det som skjer innen de ulike 
sektorene. Planstrategien skal også gi en vurdering av planbehovet i kommunen i valgperioden.  
 
Loven åpner for at kommunen kan revidere planstrategien i løpet av planperioden dersom det er behov 
for det. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen, og kan fravikes dersom det er gode 
grunner til det. I rettledning til loven går det fram at dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en 
større planoppgave som inngår i planstrategien, så bør dette skje gjennom en endring av planstrategien 
der de ordinære planprosessene blir fulgt. Det blir påpekt at kommunen likevel kan sette i gang nytt 
planarbeid ut over planstrategien. 
 
Planstrategien har innen rettsvirkning overfor innbyggerne. Utbygging i hht. gjeldende arealdel eller 
reguleringsplaner kan gjennomføres i den grad gjeldende planer gir grunnlag for det, selv om 
planstrategien tilsier at disse skal revideres/oppheves i løpet av planperioden. Alternativt må kommunen 
legge ned et generelt bygge- og delingsforbud etter § 13-1. 
 
Planstrategien bør omfatte: 

- utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø. 
- drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (for å ivareta samordning, utbygging og 

vern av områder) 
- vurdering av planbehov i sektorene 
- vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av samfunnsdel og arealdelen til 

kommuneplanen 
 
Det er verdt å merke seg at den nye planloven har et videre perspektiv og sterkere fokus på 
samfunnsutviklingen enn den gamle loven. Bærekraftig utvikling er sentralt formål til loven. Andre 
sentrale begrep i formålsparagrafen er samordning av offentlige oppgaver, åpenhet, forutsigbarhet, 
medvirkning, langsiktige løsninger, konsekvenser for miljø- og samfunn, universiell utforming, 
oppvekstvilkår og estetikk. 
 
I § 10 i plan- og bygningsloven framgår det at utarbeidelse og behandling av kommunal planstrategi kan 
slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen (overordnet samfunns- 
og arealdel). Kommuneplanen omhandles i § 11. Rådmannen legger opp til at kommunestyre gis 
anledning til å fatte oppstartsvedtak for kommuneplanarbeidet når planstrategien vedtas.  

 
Nærmere om kravene i loven 
I den kommunale planstrategien skal en drøfte de strategiske valgene til kommunen knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdering 
av kommunens planbehov.  
 
Status for virksomhetene: 
Omtale om kommunens organisering, status og utfordringer.  
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Miljøutfordringer: 
Omtalen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som har skjedd de siste 4 årene. 
Utfordringene til kommunen med hensyn til miljø skal drøftes i dette perspektivet. Omtalen skal 
redegjøre for utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensing, avfall og energibruk, biologisk 
mangfold, kultur- og kulturminner. 
 
Vurdering av planbehovet til kommunen i valgperioden: 
Bør arealdelen og/eller samfunnsdelen av kommuneplanen revideres i valgperioden? 
Er det sektorplaner som bør revideres eller utarbeides i valgperioden. 
Er det reguleringsplaner som bør revideres. 
Kommunen kan her ta stilling til om det er reguleringsplaner som bør oppheves. Eventuelt vedtak av 
planstrategi vil være det første varselet om at dette kommer til å skje. 
 
Langsiktig arealbruk 
Det skal utarbeides retningslinjer for arealbruken og disse skal inngå som del avstrategien og danne basis 
for det mer konkrete arbeidet med arealdelen til kommuneplanen. Den langsiktige arealstrategien skal 
vise sammenheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Langsiktige utviklingsretninger i 
kommunen skal gå fram samt område for særlig utvikling og vern for å ivareta arealhensyn som går fram 
av § 3-1  
 
Planprosess 
Kommunen avgjør i hovedsak selv hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være ut fra 
behovene, men kommunen har plikt til å innhente synspunkt fra statlige og regionale organ samt 
nabokommuner. Det eneste rettslige kravet til saksbehandlingen er at forslag til vedtak i kommunestyret 
skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i 30 dager før behandlingen i kommunestyret. Kommunen 
velger selv hvor omfattende eventuell medvrikning skal være. Dersom kommunens står overfor 
vanskelige strategiske valg, som innbyggerne har engasjert seg i eller om kommunen er i en fase med 
store endringer kan det være fornuftig å legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt. 
 
Det går fram av § 10-1 i plan- og bygningsloven og rettledningen til loven at planstrategien til kommunen 
skal være et hjelpemiddel for kommunen til å fastsette det videre planarbeidet i kommune. 
Planstrategien skal være et styringsdokument og er ikke å regne som noen plan. Dette legger dermed 
føringer med hensyn til innholdet og oppbyggingen av dokumentet.  
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1. Nasjonale forventninger, regionale føringer og kommunale målsettinger 

 

1.1 Nasjonale forventninger 

Plan- og bygningsloven er utgangspunkt for den langsiktige kommunale planleggingen. I tillegg er det en 
rekke andre lover, rikspolitiske retningslinjer, forskrifter, rundskriv som vil være retningsgivende for 
kommunens planlegging.  
 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
den 24.06.2011. De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som blant annet må være 
grunnlaget for kommunens arbeid med strategier for planleggingen. Det er statlige forventinger om: 

• at kommunene tar konkrete hensyn til klimautfordringene i planleggingen. 
• at kommunene har aktiv rolle i transportplanlegging, bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle 

landbruks, natur og friluftsområder, sentraliserer og legger til rette for kollektiv, tar vare på 
grunnstruktur. 

• at areal og transportplanlegging samordnes. 
• at planleggingen  bidrar til næringsutviling som involverer flere sektorer og bransjer i samspill 

med offentlig virksomhet og tjenester. For flere sektorer er det nødvendig med planlegging på 
tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

• At planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, 
kulturminne-, kulturmiljø – og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse 
verdiene inngår i planleggingen. Naturmangfoldslovens bestemmelser om bærekraftig bruk 
legges til grunn for planlegging som berører naturmangfold.  

• At kommunen følger opp vannforvaltningsplanen i sin planlegging og at kommunen vurderer 
arealbruken i strandsonen langs sjø og langs vassdrag.  

• At kommunen har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn 
på den. Planlegging skal styrke faktorer som bidrar til positiv folkehelse og svekke forhold som 
kan ha negative helsevirkninger. Friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen. Det skal tas 
hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og sørges for å involvering i 
planprosessene. Planlegging skal bidra til universell utforming av omgivelser og bygninger. 
Forurensing, støy, radon, eller ulykkesrisiko skal forebygges ved planlegging av bebyggelse og 
infrastruktur.  
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1.2 Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-16 
Regional planstrategi for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har hatt forslag til regional planstrategi ut til 
høring, med frist for uttalelse pr. 20.01.12. Planstrategien vil tas opp til sluttbehandling i Fylkestinget i 
løpet av våren 2012. Planstrategien bygger på tema fra gjeldende fylkesplan. Prioriterte områder for den 
regionale planleggingen i perioden vil være: 

- klima som utfordring og mulighet for Trøndelag 
- energi - produksjon og anvendelse  
- arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer 
- forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv 
- bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv 
- kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser.  

 
I høringsutkastet, er følgende regionale planer etter plan- og bygningsloven foreslått i planperioden: 

• regional transportplan 
• Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag. 

 
Det er i tillegg foreslått utarbeidet en del strategidokumenter/meldinger/utredninger som vil påvirke 
også kommunal planlegging, eksempelvis marin strategiplan Trøndelag, reiselivsstrategi for Trøndelag, 
landbruksmelding og strategiplan for kulturnæringer.  
 
For Snillfjord kommune vil også revisjon av Kystsoneplanen som er igangsatt av ”Kysten er klar” være en 
viktig regional plan å forholde seg til. 
 

1.3 Kommunale mål og retningslinjer 2012 - 15 

Snillfjord kommune har gjennom kommunens økonomiplan for perioden 2012 – 15 fastsatt følgende 
overordnede mål for perioden: 
 

Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal 

organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i 

kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: 

• Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til 
alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale 
tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og 
inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. 

• Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som 
minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og 
pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse 
tilpasset stadig endrede rammebetingelser. 

• Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende 
næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. 

• Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. 
• Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt 

tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som 
er fri for mobbing.  

• Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet 
og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette 
for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode 
i kommunen. 
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1.4 Fakta om kommunen 
1.4.1 Geografiske og naturgitte forhold 

Snillfjord kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, og grenser opp til kommunene Hemne, Orkdal og 
Agdenes, samt mot Hitra kommune i Trondheimsleia. Krokstadøra er administrasjonssenteret i 
kommunen.  
 
Snillfjord kommune danner overgangen fra innlandet til kysten og det åpne havet. Her fins både fjell, 
fjorder og lange strandlinjer. Snillfjord er som skapt for ferie og fritid med gode muligheter for jakt, fiske 
og friluftsliv. 
 
Jordbruksareal i drift utgjør 13,5 km² eller 2,8 % av totalt areal. Produktiv skogareal utgjør 90,5 km² som 
er 18,8 % av totalt areal. 16 km² av kommunens totalareal er ferskvann. 
Kommunen er delt opp av flere fjorder og fjell, som skaper store avstander mellom småstedene, men 
som også gir mange naturskjønne områder. Snillfjord har en desentralisert struktur, hvor områdene 
Sunde, Krokstadøra og Vennastranda, er noenlunde like store. Avstand fra administrasjonssenteret 
Krokstadøra til grendene Vennastranda og til Sunde er ca. 3,5 mil. Avstanden fra Krokstadøra til 
regionsenteret Orkdal er ca. 37 km og til Trondheim ca. 78 km. 
 
Som følge av kommunens beliggenhet og topografi har ulike aktører i vindkraftbransjen sett på Snillfjord 
kommune som et mulig utbyggingsområde. NVE har p.t. under konsesjonssøknader for utbygging av 
vindkraftanlegg både på Remmafjellet, Tannvikhalvøya og Geitfjellet under behandling.  
 
1.4.2  Kommunikasjon: 

Gjennom kommunen går Fv714, som er hovedferdselsåra mellom Hitra/Frøya og Orkdal. Videre er det 
veg fylkesveg mellom Våvatnet og Hemne. For øvrig er det en del fylkeskommunale og kommunale veger 
som går fram grendene i kommunen. Det går daglig rutebuss gjennom kommunen. Kommunen har i alt 
ca. 40 km kommunal veg.  
 
Det er planlagt utbygging av ny Fv714 mellom Stokkhaugen og Sunde i årene 2010 – 2022.  
 
Utfordringer veg og samferdsel: 

- ny Fv714 – bidra til gode planprosesser. 
- bidra til gode regionale samferdselsløsninger. 

- bedre kollektive løsninger. 
 
 

1.4.3 Levekår og befolkningsutvikling 

 

Kommunens folkehelseprofil: 

Folkehelseinstituttet har gitt ut en folkehelseprofil som skal bidra til at kommunen skaffer seg oversikt 
over helsetilstanden i kommunen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Generelt avviker ikke 
folkehelseprofilen seg vesentlig i forhold til landsgjenomsnittet, men det er enkelte områder hvor 
kommunen avviker noe. Dette gjelder blant annet høy andel av befolkningen over 80 år, andel av 
befolkningen med lav inntekt, færre personskadde som legges inn på sykehus, mindre medisinering i 
forhold til psykiske lidelser, kols og astma.   
 

Befolkningsutvikling 

Det har over tid vært en nedgang i antall innbyggere i Snillfjord kommune. Framskrivning utført ved hjelp 
av SSB`s modell for befolkningsframskriving viser at antall innbyggere vil rederes ned mot ca. 956 fram 
mot år 2030.  
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Aldersstruktur. 

Framskrivningsmodellen fra SSB viser at det er i aldersgruppene 0-15 år og 16 – 67 år at 
befolkningsmengden vil gå ned, mens en for aldergruppen over 67 år vil få en økning.  
 

Unge: 

Det foreligger politisk vedtak på at kommunen skal opprettholde 3 oppvekstsentre, Krokstadøra 
oppvekstsenter, Hemnskjela oppvekstsenter og Ven oppvekstsenter. Ved alle 3 oppvekstsentrene er det 
skole og barnehage. På Krokstadøra er det barne- og ungdomsskole for 1 – 10 trinn, mens Ven 
oppvekstsenter har barneskole 1-7 trinn og Hemnskjela oppvekstsenter har barneskole for 1-4 trinn. 
Elevene overføres til Krokstadrøa oppvekstsenter fra henholdsvis 8 (Ven) og 5 (Hemnskjela) klassetrinn.  
 
I forhold til befolkningsutviklingen synes barnehager og skoler å være dimensjonert i forhold til framtidig 
kapasitet.  
 
Voksne: 

Andel av befolkningen med høyere utdanning er 13,7 % , mens andelen som har fullført videregående 
opplæring er 46,8 %. 
 
Foruten offentlige tjenester, er primærnæringen med jord- og skogbruk den viktigste næringen i 
kommunen. Av øvrige næringer kan nevnes oppdrettsnæringen, noe småindustri, tømrer- og 
snekkervirksomhet samt turisme.  
 
I 2006 hadde 369 personer med bostedsadresse i Snillfjord sitt daglige arbeid innenfor 
kommunegrensen, videre var det 160 personer som pendlet til arbeidsplasser utenfor kommunen.  
 
Andelen sysselsatte menn i kommunen var i 2009 74 %, mens andelen kvinner var 68 %. Kommunen 
hadde ved utgangen av 2011 en arbeidsledighet på 0,8 %. 
 
Eldre: 

Gruppen eldre vil øke i årene framover, samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder. Behovet for 
institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, middagsombringing og andre hjemmebaserte tjenester vil 
derfor øke.   
 
Framtidig behov i forhold til å kunne løse behov for institusjonsplasser, omsorgsleiligheter og lignende 
vil være tema i forhold til kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Utfordringer i befolkningsutvikling og bosetting: 

• finne tiltak som kan dempe nedgangen i folketall og om mulig snu trenden. 
• gi et tilbud som er tilpasset brukernes behov innenfor omsorgstjenestene.  
• hvordan øke andelen unge i befolkningen 
• stanse avfolkning av grendene 
• skape gode oppvekstmiljøer.  
• ha et godt ”livsløpstilbud” for kommunens innbyggere 
• næringsutvikling som gir interessante og sikre arbeidsplasser.  
• utvikle tilleggsnæringer i landbruket.  
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2 Kommunens organisasjon, status og utfordringer  

 
2.1  Politisk organisering 
Kommunestyret i Snillfjord kommune består av 17 representanter. Kommunestyret velger 
representanter til ulike utvalg.  
 

,  
 
 

2.2 Administrativ organisering 
Snillfjord kommune er administrativt inndelt i 4 driftsenheter, med Rådmann som administrativ 
leder.  

 
 
 

Rådmann 

Politikk og 

sentraladmin.  
(12,3 årsverk) 
- pol.sekr. 
- personal 
- økonomi 
- post/arkiv 
- sentralbord 
- IKT 

Oppvekst, fritid 

og kultur 
(30 årsverk) 
3 oppvekstsentra 
- Krokstadøra  
- Ven  
- Hemnskela 
- Kulturforvaltning 
m/kulturskole, 
bibliotek. 

Helse- og omsorg 
(37,5 årsverk) 

- Snillfjord 
omsorgssenter 
- Hjemmetjeneste 
- Legetjeneste 
- Fysioterapi 
- Helsestasjon og 
skoletjensten 

 

Teknisk, landbruk 

og miljø 
(16,57 årsverk) 
- kommunalteknikk 
- brann og feiing 
- bygg og anlegg,  
- plan og byggesak 
- natur- og 
miljøforvaltning,  
- jord, skog og 
viltforvaltning,  
- kart- og oppmåling. 

Kommunestyret 
17 medlemmer 

Formannskap 
5 medlemmer 

Komiteer 

(mål/resultat) plan/drift 

5 medlemmer 

Komiteer 

(mål/resultat) plan/drift 

5 medlemmer 

Kontrollutvalg  
5 medlemmer 

Administrasjonsutvalg 
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Snillfjord kommune har i dag et formalisert samarbeid innenfor i alt 27 områder, i hovedsak med en eller 
flere av nabokommunene. Samarbeidet er nødvendig for at Snillfjord kommune skal kunne tilby sine 
brukere en tilfredsstillende tjeneste. Eksempel på områder det er inngått formelt samarbeid om er PPT 
tjenesten, barnevern, brann, renovasjon og slamtømming.  
 
Kommunens virksomhet vil i sannsynligvis stå overfor utfordringer i årene som kommer. Eksempelvis 
endringer mht. krav og forventninger mht. kommunens drift, økonomiske rammebetingelser, 
befolkningsstruktur. Videre ser en at utbyggingen av ny Fv714, mulige vindparker, og utvikling av 
utbyggingsarealer kan være med å muliggjøre en vekst i kommunen. Det vil derfor være utfordring å 
tilpasse kommunens drift i forhold til de tjenestene som etterspørres, og må vurderes nærmere med 
grunnlag i samfunnsdel og handlingsplaner.   
 
Det ble i 2010 satt i gang en større utredning om et framtidig tettere tjenestesamarbeid mellom 
kommunene i Orkdalsregionen. Når resultat av disse utredningene foreligger må Snillfjord kommune 
innarbeide de konsekvenser dette får for det kommunale tjenestetilbudet i sitt planverk.  
 

2.3 Økonomi 
Snillfjord kommune er definert som en lavinntektskommune. Dette betyr at kommunens frie inntekter 
ligger under landsgjennomsnittet.  
 
Utfordring i årene som kommer blir å finansiere fremtidig drift og investeringsbehov. Blant annet som 
følge av større utbyggingsprosjekter i kommunen, befolkningsnedgang og økning i antall eldre, vil 
etterspørselen etter kommunens forvaltnings- og tjenesteproduksjon øke.  
 
For at kommunen skal ha en helhetlig økonomistyring er det nødvendig med styringsverktøy som styrer 
kommunen på mer enn økonomi. Snillfjord kommune må derfor etablere et styringssystem som tar 
utgangspunkt i overordnede planer og målsettinger og som inkluderer økonomistyring.   
 

2.4 Styringssystem 
Snillfjord kommune har i dag ikke et helhetlig styringssystem. Det er derfor behov for å utvikle et 
styringssystem som kvalitetssikrer og synliggjør at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser. Dette vil igjen være med synliggjøre kommunens rolle som samfunnsutvikler, 
tjenesteprodusent og forvalter (såkalt balansert målstyring). 
 
 
Utfordringer i kommunesektorens virksomhet: 

• Hvordan kan kommunens økonomiske handlingsrom opprettholdes med reduserte 
rammeoverføringer. 

• Hvordan kvalitetssikre at kommunens tjenestenivå til lovpålagte oppgaver, innbyggernes og 
næringslivets forventninger. 

• Hvordan rekruttere og beholde personer med riktig kompetanse.  
• For hvilke tjenester vil det være hensiktsmessig å søke å etablere gode samarbeidsløsninger for å 

oppfylle kommunens oppgaver.  
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3. Miljøutfordringer 

 
De overordnende miljøutfordringene er knyttet til å ta vare på natur- og biologisk mangfold, herunder 
truede og sårbare arter, ha god vannkvalitet i vann og vassdrag, samt å bidra til en reduksjon av utslipp 
som medfører klimaendringer. Statusen innenfor disse områdene er i dag: 
 
3.1 Biologisk mangfold, viltkart og naturtyper 
Det er utført relativt mange registreringer av truede og hensynskrevende arter i kommunen, men dette 
er pr. i dag ikke samlet i noen kartbase. Saksbehandler for miljø- og natursaker har likevel relativt god 
oversikt over de registreringer som er gjort. Arbeide med etablering av kartbasen er satt i gang, men har 
ikke vært prioritert.   
 
Det arbeides videre med en revisjon av kommunens viltkart, oppholdsområder, reirplasser og trekkveger 
skal kartfestes. 
 
NTNU-VM er via Fylkesmannen engasjert til å utarbeide et naturtypekart for Snillfjord. Dette skulle ha 
foreligget i 2009. 
 
3.2 Vannkvalitet 
Det er i liten grad gjennomført større kartlegging mht. vannkvalitet i kommunens vassdrag. Kommunen 
har ingen industri i tilknytning til vassdrag, så eventuell forurensing skyldes i hovedsak avrenning fra 
landbruket og enkeltutslipp fra separate avløpsanlegg. I hht. vannforskriften er det igangsatt arbeid i 
Søndre Fosen vannområde med sikte på å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 
 
3.3 Klima og energi 
Snillfjord kommune vedtok i K-sak 8/11 kommundelplan for energi og klima, som blant annet viser status 
i forhold til energibruk og klimautslipp, og inneholder konkrete mål om at kommunen skal bidra til å 
oppfylle nasjonale forpliktelser innen produksjon av ny fornybar energi, energieffektivisering og 
klimagassutslipp. Planen definerer en rekke delmål og tiltak som skal gjennomføres i perioden 2011 – 15. 
Snillfjord kommune har blant annet stilt seg positiv til at det gis konsesjon for utbygging av vindkraft i 
kommunen. 
 
Som følge av klimaendringene forventes det at det i framtiden vil bli både mer nedbør, høyere 
temperatur, og havnivåstigning, som blant annet vil kunne medføre flere og større ras, oversvømmelser 
etc. Det blir viktig å hensynta dette i planleggingen, både mht. plassering av byggeområder, 
dimensjonering av overvannsanlegg, vegbygging etc.   
 

3.4 Støy  
Gjennom den kommunale planleggingen skal det tas hensyn til gjeldende retningslinjer knyttet til støy. 
Kommunen har i dag relativt små problemer med hensyn med støy, men lokalt kan tidvis støy fra 
vegtrafikk og fritidsaktiviteter medføre lokale ulemper. Dersom støyproblematikk overskrider 
retningslinjenes krav til støy, skal det arbeides aktivt med tiltak som kan være med å begrense 
støyproblematikken.  
 

3.5 Kultur og kulturminner 
Gjennom den kommunale planleggingen ønsker en å legge til rette for kulturaktiviteter. 
Det drives et forholdsvis aktivt kulturarbeid i Snillfjord kommune, hovedsakelig i regi av frivillige lag og 
organisasjoner. Kommunen har i alt ca. 50 lag, som blant annet driver kor, korps, idrettslag, husflidslag, 
skytterlag, gammeldanslag, revy, helselag, 4 h, etc. Det ytes støtte til lag foreninger etter søknad.  
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Registerte funn viser at det har vært tidlig bosetting i kommunen, og gravhauger, forn- og kulturminner 
kan finnes i flere områder. Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over funnene, og lite er tilrettelagt 
for publikum. Kommunen har også en del nyere tids bebyggelse og anlegg, som bør ivaretas for 
ettertiden.  
 
 
Utfordringer i miljø- og klimaarbeidet: 

• oppfølging av kommundelplanen for energi og klima 
• være med å kartlegge og følge opp miljømålene for vassdrag gjennom Søndre Fosen 

vannområde. 
• stimulere til ivaretakelse av biologisk mangfold og sikring av leveområder for sårbare og 

truede arter. 
• kartlegge potensielle flom og rasområder i kommunen. 
• skaffe oversikt over registerte forn- og kulturminner. 

• bidra til å ta vare på eldre bebyggelse/bygningsmiljøer. 
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4. Langsiktig arealbruk 

 
 
 
4.1 Strandsonen 
Gjennom statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Snillfjord 
kommune definert som kommune med mindre press på områdene. Gjennom kommuneplanarbeidet 
ønsker kommunen legge opp til en differensiert forvaltning av 100 metersbeltet hvor det settes fokus på 
vern, tilgjengelighet, bosetting og næringsliv. Det forutsettes at retningsliner legges til grunn for 
arbeidet. 
 
Kommunen har gjennom kommunedelplan for småbåthavner vurdert behovet og plassering av 
småbåthavner. Det er vedtatt at kommunedelplanen skal revideres, dette bør gjøres ved å innarbeide 
småbåthavnene i kommuneplanens arealdel. 
 
4.2 Vind- og vannkraft: 
En eventuell vindkraftutbygging i kommunen vil medføre at store deler av fjellområdene i kommunen vil 
bli påvirket.  Vil kunne ha betydning både for friluftsliv, landskap og miljø. En utbygging kan også ha 
betydning for bosetting og derigjennom kommunale tjenester. 
 
De senere årene har en også sett at det er stor interesse for å utnytte det fallpotensiale som ligger i 
mange av kommunens vassdrag. Der utbygging kan skje uten at dette medfører store konsekvenser for 
miljø og samfunn ønsker Snillfjord kommune å kunne bidra til realisering av slik utnytting.  
 
4.3 Boliger: 
Kommunen har som målsetting å legge til rette for spredt boligbygging, da de fleste som ønsker å bygge 
ønsker å gjøre dette på hjemgården, eller til det stedet de er vokst opp.   
 
Kommunen la på 1970 og 1980 tallet ut områder for boligbygging på Sunde, Krokstadøra og 
Vennastranda. De mest attraktive tomtene er solgt. Det er vedtatt starte opparbeidelse av utvidelse av 
Hyllberget boligfelt i hht. godkjent reguleringsplan. På Krokstadøra er det igangsatt en prosess med sikte 
på å legge til rette for nye boligtomter.  
 
4.4 Fritidsboliger: 
Med sin beliggenhet og natur er Snillfjord kommune en populær kommune å ha fritidsbolig i. Dette har 
medført at kommunen har mange fritidsboliger, og spesielt de ytre delene fra Hemnskjela i sør og opp 
mot Værrafjorden er populære områder. Det er likevel slik at det er mange tomter som er godkjent, men 
står ubebygd. I planperioden bør det vurderes om det skal legges til rette for ytterligere utbygginger ut 
over det som er godkjent gjennom tidligere planer.  
 
4.5 Industri 
Gjennom det kommunale planverket vil det være viktig å sette av arealer for industri/næringsetablering, 
spesielt sett opp i mot kommunens plassering i forhold til laksenæringen og mulig vindkraftutbygging.  
Det er regulert områder til formålet.  
 
4.5 Universell utforming 
Kommunen skal gjennom sin planlegging påse at gjennom god planlegging blir bygninger og utearealer 
tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, men samtidig fungere godt også for andre.  
 

Utfordringer i arealforvaltningen: 
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- differensiert strandsoneforvaltning.  
- utnyttelse av vind- og vannressurser. 
- konflikt mellom bruk og vern, herunder spesielle naturtyper, sårbare arter og dyrket jord. 
- stor hyttekommune – hyttene brukes mer – komfortkrav øker – vei, vann og avløp. 
- etterspørsel etter båtplasser.  
- fastboende og politikere ønsker spredt utbygging – nasjonale og regionale myndigheter ønsker 

begrensing bla. i forhold til areal- og transport.  
- universell utforming – tilrettelegging for folk med redusert bevegelsesevne. 
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5. Forslag til planstrategi 2012 - 16 

Snillfjord kommune skal ha en kommuneplan som består av en arealdel og en samfunnsdel. Planene skal 
omfatte hele kommunen.  
 
For å få en god sammenheng mellom kommuneplan og handlingsplan/budsjett, samt redusere antall 
planprosesser i kommunen, forslås det en sammenslåing av flere av de eksisterende delplanene slik at 
kommunen får en samlet samfunnsdel hvor den enkelte sektor får sitt eget kapittel.  
 
Noen sektorer har planpåbud etter særlov, særlig gjelder dette helsesektoren, mens det for andre 
sektorer er frivilling om kommunen skal utarbeide kommunedelplaner eller ikke. For å få en helhetlig 
politisk styring og prioritering er det viktig at alle kommunens virksomhetsområder er gjenstand for 
planlegging. Dette synliggjøres ved at alle overordnede sektorvise planer skal heretter hete 
”Kommunedelplan for (tema), og behandlingen av disse planene skal følge reglene for behandling av 
kommuneplan – samfunnsdelen i planloven, jfr. §§ 11-2, 11-12 og 11-15. 
 
Det kan utarbeides egne fagplaner innenfor de enkelte kommuneplanområdene basert på de mål og 
retningslinjer som kommunedelplanene gir.   
 
5.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
Snillfjord kommune har i dag ikke noen vedtatt samfunnsdel av arealdelen. Det må derfor utarbeides en 
ny plan, med fokus på å innarbeide kommunens ulike utviklingsstrategier i planen, herunder: 

- analyse og utviklingstrekk for de ulike samfunnssektorene.  
- tiltak for å redusere konsekvenser av hendelser som sektorovergripende ROS-analyse har 

avdekket. 
- bærekraftig utvikling mht. klima-, miljø og ressursforvaltning. 
- barn og unge – oppvekstvilkår 
- eldre og uføre – omsorgsarbeid. 
- videreutvikle varierte og gode kultur- og friluftstilbud 
- bruk og vern av kulturarv og naturarv. 
- fokus på likestilling, integrering og universell utforming. 
- målrettet næringsstrategi  
- informasjon, synliggjøring og tydeliggjøring av kommunen 

 
5.2 Kommuneplanens arealdel 
Eksisterende kommuneplan er fra 2009. Planen ble utarbeidet og vedtatt uten at det ble foretatt 
nødvendige konsekvensutrendinger til områder for utbygging. Dette medførte innsigelse til planen, som 
kommunen valgte å ta til følge. Dette medfører mange dispensasjonssaker som kunne vært unngått 
gjennom en vurdering på kommuneplannivå.  
 
Kommuneplanens arealdel skal revideres med fokus på blant annet følgende forhold: 

- gjennom strandsonekartlegging vurdere innføring av differensierte utbyggingsregler i 
strandsonen. 

- legge til rette for utvikling av attraktive boligtomter, både i felt og som spredt bebyggelse 
- gi åpning for å kunne tillate ny bebyggelse/tilbygg på eksisterende bebygd eiendommer i LNF-

områder. 
- innarbeidelse av kommunens småbåthavnplan i arealdel. 
-  vurdere behovet for utarbeidelse av områdereguleringsplaner.  
- oppheving av eldre reguleringsplaner som er utgått (pbl. 1967 og 85) 
- avsette hensynssoner i forhold til viktige naturmiljø-, biologi og fareområder. 
- avklare arealbruk i sjø – mht. fiske, oppdrett og friluftsliv. 
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5.3 Økonomiplan/årbudsjett 
Økonomiplan og årsbudsjett er styringsverktøyet som administrasjon og politiker i dag er best kjent 
med.  
 
I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunenplanen ha en handlingsdel som angir hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende år. Den skal revideres årlig. Dette er den kortsiktige delen av 
kommuneplanen.  
 
I og med at kommunen tidligere ikke har hatt noen helhetlig samfunnsdel av kommuneplan, har det ikke 
vært innarbeidet rutiner for å knytte direkte linker mellom overordnede mål og retningslinjer i 
kommuneplanen , opp i mot økonomiplan og årsbudsjett.  
 

5.4 Kommunedelplaner  
Kommunens øvrige plansystem er i dag noe uoversiktlig. Det har vært få retningslinjer med hensyn til 
hvilke planer som skal ha status som kommunedelplaner eller som temaplaner. Det har også vært ulik 
praksis i henhold til om planer skal være politisk eller administrativt initiert.  
 
5.5 Regionalt plansamarbeid 
Snillfjord kommune vil delta i regionalt planarbeid i den grad dette er aktuelt, eksempelvis fylkesplan for 
Sør-Trøndelag. Eksempelvis Forvaltningsplan for vannområder (Sør-Fosen vannområde), Kystsoneplan 
(Kysten er klar). 
 
5.6 Interkommunalt plansamarbeid 
Dersom det er aktuelt å lage interkommunale planer, vil Snillfjord kommune delta i den grad dette er 
aktuelt. Kommunen har et samarbeid med nabokommuner Sammen med øvrige kommuner i 
Orkdalsregionen kan det være aktuelt å lage interkommunale planer.  
 
 

 
Hemnskjela oppvekstsenter 
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5.7 Oversikt planer i perioden 2012-15 
Nedenfor følger en liste over planer i planperioden, både nye og revisjon av eksisterende planer. Nye 
planer er markert med ”Ny” Det er imidlertid gjennom den årlige rullerings av handlingsdelen/ 
økonomiplan at planarbeidet blir prioritert og tildelt ressurser: 
 
Plandokument Sist Behandlet Oppstart/revisjon 
Kommuneplan   
Samfunnsdel Ny 2013 
Arealdel  2009 2013 
Økonomiplan og årsbudsjett 2011 Årlig 
Handlingsdel med økonomiplan Ny Årlig 
   
Kommunedelplaner   
Idrett og friluftsliv 2011 Årlig 
Hovedplan for vann 2002 2013 
Hovedplan for avløp og vannmiljø 1991 2013 
   
   
Temaplaner/sektorplaner   
Kriseplan  2008 2012 
Beredskapsplan 2007 2012 
Sektorovergripende ROS-analyse Ny 2012 
Energi og klimaplan 2011 2015 
Folkehelseplan Ny 2013 
Omsorgsplan Ny 2013 
Plan for barn og unge Ny 2014 
Plan for barnehage- og skolestruktur (framtidens skole) 2009 2014 
Boligsosial handlingsplan Ny 2014 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Ny 2012 
Kulturminnevernplan Ny 2014 
Hovedplan for veger 2006 2013 
Vedlikeholdsplan bygg Ny 2013 
Slambruksplan 2008 IK plansamarb. * 
Avfallsplan  1996 IK plansamarb. * 
Trafikksikkerhetsplan 2011 Årlig 
 
Planer utarbeidet i samarbeid med øvrige kommuner tilknyttet HAMOS-forvaltning AS.  
 
Gjennom arbeidet med samfunnsdel, kan det framkomme behov for mer detaljerte 
temaplaner/sektorplaner som bør fremstilles i en egen plan.  
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6. Oppstart av planarbeid – kommuneplanens samfunns- og arealdel 2013 – 25 

6.1 Planarbeidet: 
I § 10 i plan- og bygningsloven framgår det at utarbeidelse og behandling av kommunal planstrategi kan 
slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen (overordnet samfunns- 
og arealdel). Kommuneplanen omhandles i § 11. Rådmannen legger opp til at kommunestyre gis 
anledning til å fatte oppstartsvedtak for kommuneplanarbeidet når planstrategien vedtas.  
 
Planarbeidet deles inn i følgende faser: 
 
6.2 Planprogram  
Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at kommunen skal utarbeide planprogram: 
 ”For kommuneplanen skal det utarbeides planprogram etter reglene i  § 4-1. Forlag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og høring senest samtidig med 

varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom eletroniske medier. 

Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.  

 

 Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i 

samsvar med kommuneloven regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn, 

jf. § 4-2 andre ledd.” 

 
6.3  Kunngjøring og oppstart. 
Kommunen skal i sitt planarbeid involvere innbyggerne både under utarbeidelse og sluttbehandling av 
planen. Dette skal skje gjennom kunngjøringer, åpne grendamøter, bruk av internett. Videre vil det bli 
gjennomført formelle høringer og offentlig ettersyn. Innbyggerne må få tilstekkelig tid til å komme med 
innspill til planarbeidet. 
 
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommunen og regionale statsetater ved å innhente innspill og 
faglige råd, både ved oppstart og når planforslag foreligger. 
 

6.4 Konsekvensutredning 
Det blir også vist til lovens § 4-3 hvor det heter: 
 
”Samfunnsikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse  gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealer er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold om følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighetene skal i arealplaner 

vedta slike bestemmelser om utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 

eller tap.” 

 
Med bakgrunn i innspill og ønsker i forhold til kommuneplanarbeidet skal følgende tiltak vurderes mht.  
 
6.4.1 Biologisk mangfold 

Kommunen må redegjøre for konsekvensene av nye tiltak for viktige naturtyper som er framkommet 
gjennom kartlegging av biologisk mangfold, eller som kommunen blir gjort kjent med gjennom 
planarbeidet.  
 
Også på artsnivå skal det legges særlig vekt på å ivareta områder som er viktig for reproduksjon. 
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6.4.2 Jordvern 

Kommunen må gjøre rede for konsekvenser av nye tiltak for vern av dyrka jord og ressursgrunnlaget for 
jordbruket. Videre må det legges vekt på statlige retningslinjer for jordvern. 
 

6.4.3 Kulturminner- og kulturlandskap 

Kommunene må gjøre rede for konsekvensene av nye tiltak for verdiene i kulturlandskapet. Her skal en 
legge vekt på landskapets autentiske preg, og vesentlige elementer som kulturminne, bygningsmiljø, 
kantsoner, åkerholmer, bekkedrag, beitemark, gamle vegfar, og biologisk viktige områder.  
 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 8 skal være oppfylt for nye byggeområder i forbindelse 
med godkjenning av reguleringsplan etter plan- og bygningslovens kap. 12. Kommunen kan ved særlig 
behov la dette gjennomføre i tidlig fase. 
 

6.4.4 Vassdrag 

Det må gjøres rede for konsekvensene av nye tiltak for strandsonen, vannkvalitet og forhold som kan gi 
fare for skadegjørende flom og erosjon. Om mulig skal en også vurdere konsekvensene for 
grunnvannsreservoar. 
 

6.4.5 Friluftsliv  

Kommunen må gjøre rede for hvilke konsekvenser nye tiltak vil ha i forhold til å drive friluftsliv både på 
land og i sjø. Konsekvensene skal vurderes både for turer til fots, på sykkel, på ski , i båt. Videre skal det 
legges vekt på element som stillhet og mulighet or å drive jakt og fiske. Muligheten for å drive idrett må 
også vurderes. 
 
6.4.6 Barn og unge 

Det må gjøres greie for hvilke konsekvenser nye tiltak har for barn- og unge, med vekt på; 
En samlet vurdering av barn og unge sitt oppvekstmiljø. 

 - omfang og kvalitet og anlegg er viktige for barn og unge. 
 - forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

At arealene 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek til ulike årstider. 
- kan bruke av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne. 
 

6.4.7 Utvikling for næringsliv og bosetting 

Kommunen må kartlegge konsekvensene for folketall, bosetting og næringsuvikling. Det skal legge vekt 
på demografiske forhold som alderssammensetning, utdanningsnivå og kjønn, videre skal det ses på 
bosetting både i grender og sentrumsområder. Videre skal kommunens behov for etablering av nye 
næringer og arbeidsplasser vektlegges.  
 

6.4.8 Veg og trafikk 

Av hensyn til trafikktrygghet og miljø og eventuelt behovet for egne løsninger for gående og syklende, er 
det viktig at den trafikale virkningen av arealbruken i kommunen blir redegjort for i kommuneplanen. 
 

6.4.9 Støy og forurensing 

Støy og annen forurensing kan ha negative konsekvenser for helse, miljø og trivsel, og konsvekvenser av 
kommuneplanen for disse forhold må derfor redegjøres for.  
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6.4.10 Samfunnssikkerhet (ROS) 

Det må foretas en konsekvensutredning i forhold til samfunnssikkerhet mht. trafikktrygghet, brannvern, 
naturskade, forurensing, fall- og fritidsulykker, arbeidsulykker, voldsrelaterte skader, universell 
utforming og helseforebyggende arbeid/miljørettet helsevern. 
 

6.4.11 Kommunal økonomi 

Kommunen må ha en god økonomistyring, og konsekvenser av planforslaget for kommunal økonomi må 
derfor utredes.  

6.5  Utarbeidelse av planforslag  

Planforslaget skal utarbeides og framstilles i hht. reglene i kap. 11 i plan- og bygningsloven.  

6.6 Høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring i hht. plan- og bygningslovens § 11-14. Det 
vurderes videre avhold grendamøter for å redegjøre for planforlaget og dens virkninger.  

6.7 Godkjenning av arealdel og samfunnsdel 

Planforslaget legges fram for kommunestyret til vedtak.  

6.8 Framdriftsplan  

Forslag til planprosess og medvirkning for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel: 
 
Tiltak          Tid   
Sektorovergripende ROS-analyse      07 – 10.2012 
Godkjenning planstrategi       09.2012 
Kunngjøring oppstart av kommuneplanarbeid /grendamøter   10.2012 
Høringsfrist innspill         12.2012 
Konsekvensvurdering innspill       02.2013 
Politisk vurdering av strategier/mål og innspill     02.2012 
Arbeid med arealdel og samfunnsdel      01.2013 – 04.2013 
Høring og offentlig ettersyn        06 – 08.2013  
Sluttbehandling arealdel og samfunnsdel     12.2013 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
Plan- og bygningsloven 
www.ssb.no 
www.miljostatus.no 
Snillfjord kommune, årsmeldinger 2010 
 
Alle bilder: Snillfjord kommune. 


