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Dette merknadsheftet tilhører kommunal planstrategi for Storfjord kommune i perioden 2016-
2019. Merknadsheftet tar utgangspunkt i prioriteringer og tilbakemeldinger gitt av politisk utvalg 
Plan- og driftsstyret, tidligere behandling i Kommunestyret, samt vurderinger gjort av administrasjonens 
ledergruppe.  
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Merknadsbehandling 

 Innkomne merknader 

28.12.2016 ble forslag til kommunal planstrategi for Storfjord kommune sendt til nabokommuner 
og sektormyndigheter for medvirkning. Tilbakemeldingsfrist ble satt til 20.01.17. 
 
Invitasjon til medvirkning resulterte i tilbakemelding fra: 

- NVE   02.01.2017 
- Kystverket  16.01.2017 
- Sametinget  17.01.2017 
- Fylkesmannen i Troms 18.01.2017 
- Fiskeridirektoratet 19.01.2017 
- Mattilsynet  20.01.2017 
- Troms Fylkeskommune 10.02.2017 

 
På grunn av feil ved utsending, ble det gitt utsatt svarfrist til Troms fylkeskommune.  
 
På bakgrunn av de innkomne merknadene har administrasjonen behandlet disse i ledermøte. 
Dokumentet er justert i henhold til vurderingene gjort av planlegger og administrasjonens 
ledergruppe. Det er ikke gjort endringer i prioriteringen av planbehovet i perioden annet enn 
tilføying av enkeltplaner.  
 
Merknadene er vedlagt dette dokumentet i sin helhet under kapittel 2 Merknader. 

 Vurdering av merknader 

 NVE 02.01.2017 

Sammendrag:  
Merknaden viser til at nye beregninger for oppskyllingshøyde fra Revdalsfjellet og fjellskred 
Nordnes vil bli publisert i løpet av 2017. Det bemerkes at kommuneplanens arealdel, 
beredskapsplan Nordnes, og helhetlig ROS burde oppdateres i samsvar med de nye 
oppskyllingshøydene. Det henvises også til nyrevidert Klimaprofil for Troms som orientering. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunen legger ikke opp til revidering av kommuneplanens arealdel i valgperioden, men vil 
vurdere justering av hensynssone for oppskylling i kommuneplanens arealdel når disse publiseres.  
 
Beredskapsplan Nordnes, og Helhetlig ROS er levende dokument som kommunen(e) må 
oppdatere for å samsvare med reell situasjon årlig. Ved publisering av nye oppskyllingshøyder må 
man gjennomgå planene og oppdatere disse. Dette gir ikke endring i planstrategien da 
dokumentene er satt til årlig/fortløpende revidering. 
 
 

 Kystverket 16.01.2017 

Sammendrag: 
Innspillet innledes med generell informasjon om Kystverkets virksomhet og ansvarsområde.  
Det vises også til tilgjengelige ressurser for kunnskapsgrunnlag for planstrategien: 

- Havne og farvannsloven 
- Kystinfo med kartfestet oversikt over stamnetthavner, fiskerihavner, ISPS-terminaler, 

navigasjonsinstallasjoner, forvaltningsareal, hoved- og biled mv. 
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- BarentsWatch 
- Maritim infrastrukurrapport – Mulige Farleder for store skip. Kystverket 2011. 

Videre gis informasjon om NTP og tilskuddordninger og deres sammenbinding mot kommunens 
planverk – dersom det skal innfris tilskudd til bla. Kommunale fiskerihavner og havnesamarbeid, 
må disse inngå i kommunes planverk (arealplan/reguleringsplan).  
 
Direkte innspill til planstrategien (planer som burde prioriteres): 

- Havnestrategi – Viktig grunnlag for eventuelle havnekrav og tilskuddssøknader. Bidrar til 
helhetlig planlegging og oversikt over behovene til næringsliv og befolkning. Tema som bør 
dekkes er behovet for godskaier, fiskeflåten og fiskerinæringens behov, 
akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv. 

- Kystsoneplanen – Arealplan (rullering) 
- Transport og godsanalyse - ... En godsanalyse vil etter Kystverkets mening være et verdifullt 

bidrag til en samfunnsplan for Storfjord kommune. 

 
 
Kommunens vurdering: 
I Storfjord kommune ble kystsoneplanen vedtatt i 2015. Denne planen er ikke satt til rullering i 
valgperioden. Det legges opp til at kystsoneplanen innlemmes i kommuneplanens arealdel ved 
neste rullering (2020). Man vil da måtte vurdere kunnskapsgrunnlaget for daværende prosess, og 
dermed vurdere utarbeidelse av havnestrategi og Transport- og godsanalyse. Kommunen vil i 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel vurdere kunnskapsgrunnlaget for de områdene 
Kystverket påpeker. Kommunen foreslår ingen endringer i planstrategien på bakgrunn av dette. 
Dette må også diskuteres med samarbeidskommunene i kystsoneplanen. 
 

 Sametinget 17.01.2017 

Innledningsvis vises til uoppløste innsigelser til den vedtatte kommuneplanens arealdel. Det er 
opprettet dialog mellom Sametinget, kommunen, og fylkesmannen angående dette. 
Problemstillingen er løst i eget kommunestyrevedtak som følge av frafallelse av gjenstående 
innsigelser etter justert planforslag som følge av forhandlinger knyttet mot fylkesmannens 
innsigelser til planen. 
 
Sammendrag: 
For planstrategien påpeker Sametinget er kommunen har lagt opp til en tydelig prioritering av 
planoppgaver for inneværende planperiode. Resterende av innspillet dreier seg om 
kommuneplanens samfunnsdel og hvilke områder kommunen burde ha fokus på gjeldene 
sametingets fagområde. Det varsles om ytterligere innspill til kommuneplanens samfunnsdel når 
planprogrammet foreligger. 
 
Kommunens vurdering: 
Innspillet gir ingen endring i planstrategien. Kommunen ser fram til et godt samarbeid ved 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 

 Fylkesmannen i Troms 18.01.2017 

Sammendrag:  
Fylkesmannen anmoder at drøftinger gjort i forbindelse med kommuneplanens arealdel også 
gjenspeiles i kommende rullering av samfunnsdelen.  
 
Punkter FM ønsker å påpeke i forhold til kommunal planstrategi og kommunal planlegging: 

1. Demografi 
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2. Universell utforming, likestilling og mangfold 
3. Sjumilssteget 
4. Landbruk 

a. Utmarksbeiter 
b. Hovedplan for Skogvegbyging 
c. Inn på tunet 

5. Miljø 
a. Naturmangfold 
b. Vannmiljø 
c. Avløp 
d. Handlingsplan for beskjempelse av Gyrodactylus salaris 
e. Avfallshåndtering og forsøpling 

6. Barn og unge 
7. Helse 

a. Plan for helsemessig og sosial beredskap 
b. Smittevern 

8. Reindrift 
9. Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Kommunens vurdering: 

1. Demografi 

Planstrategien kapittel 4.0 tar for seg demografien i Storfjord kommune. Dette legger føringer for 
hvordan kommunen må prioritere sin tjenesteyting og investeringer.  
Innspillet gir ikke endring i planstrategien. 
 

2. Universell utforming, likestilling og mangfold 

FM påpeker at planstrategien ikke påpeker universell utforming som gjennomgående perspektiver 
i kommunal planlegging. I kommuneplanens arealdel er UU sikret med egen bestemmelse som 
ivaretar hensynet.  
 
Kommunen imøtekommer innspillet, og legger til eget kapittel 4.3 Universell utforming, likestilling og 
mangfold, som omtaler UU som rammebetingelse i kommunalt virke. 
 

3. Sjumilssteget 

Det ønskes at sjumilssteget, og Storfjord kommunes innsats i satsingen skal fremkomme i 
kommunal planstrategi. Prinsippet i sjumilssteget burde og være gjennomgående i kommunal 
planlegging. 
 
Innspillet imøtekommes. Sjumilssteget gis eget kapittel 4.4 Sjumilssteget, barn og unge i kommunal 
planlegging 
 

4. Landbruk 
a. Utmarksbeiter 
b. Hovedplan for Skogvegbyging 

De ovenstående punktene påpekt av FM vil være egne temaer innen strategisk næringsplan, 
planlagt rullert i 2018. Det innlemmes nytt kapittel i planstrategien for primærnæringer kapittel 
4.5, der landbruk blir eget tema. 
 

c. Inn på tunet 

Plan for Inn på tunet, som plan for bruk av lokale ressurser i kommunal tjenesteproduksjon 
innlemmes i kommunal planstrategi. Planen legges i matrisen for planprioritering, med foreslått 
oppstart i 2019. 
 

5. Miljø 
a. Naturmangfold 
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Kommunen har ikke egen plan for naturmangfold. FM anbefaler at det utarbeides egen 
kommunedelplan for temaet for å ivareta området i fremtidig planlegging. Kommunen kan ikke 
se å ha mulighet for å starte prosjekt med kommunedelplan for naturmangfold med dagens 
kapasitet og kunnskapsgrunnlag. Som FM opplyser er det ikke utarbeidet regional plan for 
temaet.  
 
Ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil naturmangfold måtte bli et eget tema. 
Kunnskapsgrunnlaget må da vurderes i henhold til FMs uttalelse.  
 

b. Vannmiljø 

Innspillet gir ikke endring i planstrategien, men er viktig informasjon for fremtidig forvaltning av 
vannressursene i kommunen. 
 

c. Avløp 

FM foreslår utarbeidelse av avløpsplan i kombinasjon med vannplan. Dette for å stå robust mot 
de kommende klimaendringene med blandt annet økte nedbørsmengder og styrtregn.  
 
Innspill om egen VA-plan tas med i planstrategien. Nytt kapittel 4.1.1 samt innføring i 
prioriteringsmatrisen uten årstall for oppstart.  
 

d. Handlingsplan for beskjempelse av Gyrodactylus salaris 

Handlingsplanen legges inn som kulepunkt under kapittel 3.0 nasjonale forventninger.  
 

e. Avfallshåndtering og forsøpling 

Innspillet gir ikke endring i planstrategien. Kommunen har de iste årene hatt fokus på nettopp 
skrotnisser gjennom eget «skrotnisseprosjekt» og «Stålhanske – innsamlingsaksjon av metallavfall». 
Kommunen har også hatt ungdommer ansatt i sommerjobb for plukking av marint avfall langs 
fjordlinja. Dette er arbeid som ikke kan gjøres 1 gang, men som må følges opp kontinuerlig, på 
grunn av dette er forebyggende arbeid, og oppfølging i forsøplingssaker ressurskrevende for 
administrasjonen.  
 

6. Barn og unge 

Det vises til det nye kapittelet i planstrategien 4.4. Sjumissteget, barn og unge i kommunal planlegging. 
 

7. Helse 
a. Plan for helsemessig og sosial beredskap 
b. Smittevern 

8. Reindrift 

Innspillet imøtekommes, og reindrift tas inn i planstrategien under kapittel 4.5 Primærnæring. Det 
legges ikke opp til egen kommunal plan for reindrift. Formålet må ivaretas gjennom 
kommuneplan (samfunns og arealdel) og strategisk næringsplan. 

9. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Innspillet vurderes til å ikke endringer i planstrategien. 
 

 Fiskeridirektoratet 19.01.2017 

Kystsoneplanen 
Innspillet angående kystsoneplanen og interkommunalt samarbeid tas med i planstrategien.  
Dette spesifiseres i kapittel 5.0 om forholdet mellom KPA og kystsoneplanen. Det vises også til 
nytt kapittel 4.5 Primærnæring angående fiske og havbruk. 
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 Mattilsynet 20.01.2017 

Mattilsynet etterlyser også hovedplan for vann og avløp. Det vises til nytt kapittel 4.1.1, samt 
kommentar til FMs uttalelse angående vann og avløp. Beredskapsplan for VA inngår i helhetlig 
ROS og beredskapsplan for Storfjord kommune.  
 

 Troms Fylkeskommune 10.02.2017 

Regionale føringer 
Punkt angående arealforvaltning legges inn som kulepunkt i kapittel 3.1. Tekst angående Regional 
planstrategi for Troms 2016-2019 rettes opp i henhold til innspillet.  
 
Storfjord kommune har i KPA vedtatt i 2016 innlemmet hensynssone for landbruk. 
Retningslinjene i regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 er dermed oppfylt angående dette.  
 
Resterende innspill tas med som orientering for fremtidig planlegging.  
 
Utviklingstrekk og utfordringer 
Se nye kapitler under kapittel 4. samt kommentar til FMs uttalelse. Annen informasjon i innspillet 
tas til orientering. 
 
Forslag til prioritering av planoppgaver 
Tas til orientering. 
 
Regionalt planforum 
Kommunen ønsker ikke planstrategien til regionalt planforum i denne omgang. Ved større 
planer, og planer med større virkning, vil planforum være aktuell for å sikre medvirkning fra 
sektormyndighetene. 
 

2 Merknader 
Alle merknadene er vedlagt i sin helhet på påfølgende sider. Siste vedlegg er referat fra møte i 
ledergruppa i sak 9-17 der merknadene var til diskusjon. 
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NVEs innspill til - Kommunal planstrategi 2016-2019 - Storfjord 

kommune 

Viser til oversendt planstrategi 28.12.2016. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, 

skredfare og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner.   

Kommunen har vedtatt kommuneplanens arealdel i 2016 og skal behandle kommuneplanens 

samfunnsdel i 2018. Vi minner om at det etter kommuneplanens arealdel ble vedtatt, er kommet nye 

beregninger for store fjellskred jf,. rapport fra NVE 77/2016 « Fare- og risikoklassifisering av ustabile 

fjellparti faresoner, arealhåndtering og tiltak».  

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_77.pdf. Potensiell oppskylling fra Revdalsfjellet 

samt oppdaterte oppskyllingshøyder fra Nordnes vil ha betydelse for arealbruken i Storfjord kommune. 

Det vil i 2017 komme beregninger på oppdaterte oppskyllingshøyder for kommunen og når disse 

foreligger er det ønskelig at kommuneplanens arealdelen kompletteres. Oppskyllingshøydene og 

konsekvensene for arealbruken i dem vil bli oversendt og kommunisert til kommunen så fort de 

foreligger. Resultatene fra dette er også relevant ved revisjon av beredskapsplan Nordnes samt for 

helhetlig ROS-analyse 

Kommunen omtaler også klimautfordringer i planstrategien og at kommunen ønsker å tilpasse seg et 

endret klima. Revidering av kommunedelplan for energi og klima skal ifølge planstrategien vurderes. 

Det er ønskelig for å få fokus på redusering av utslippene av klimagasser. Storfjord kommune også kjent 

med utfordringene knyttet til stigende havnivå, økt skred- og flomfare samt utfordringene med store og 

intense nedbørsmengder. Klimaframskrivningene tilsier som kjent at det vil bli hyppigere episoder med 

styrtregn og derfor hyppigere og større flommer i små bratte vassdrag.  

 

Klimaprofil for Troms som er omtalt er nylig er revidert. Klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av 

klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i Troms fylke. 
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimapr

ofil-troms 

 

 

 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_77.pdf
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-troms
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-troms
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NVE har ingen andre innspill til utarbeidelse av kommunal planstrategi for Storfjord kommune og 

ønsker dere lykke til videre i arbeidet.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

Fung regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Fylkesmannen i Troms 
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Uttalelse til kommunal planstrategi for Storfjord kommune  
 
Vi viser til deres bre datert 28.12.2016 angående innhenting av innspill til den kommunale 
planstrategien for Storfjord kommune.  
 
Sametinget registrer at kommunen melder at kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2016 og 
dermed har ikke behov å revideres. Sametinget stiller seg spørrende om kommunen har hatt 
mulighet til å sluttbehandle planen i og med at Sametingets innsigelse til planen, dater 
18.09.2015 fortsatt fremstår som uavgjort. Vi vil følge dette i et eget brev.  
 
Storfjord kommune legger frem en tydelig planstrategi med prioriterte planoppgaver for 
inneværende planperiode. Kommuneplanen prioriterer rullering av samfunnsdelen denne 
planperiode. I den sammenheng har kommunen anledning til å:   

 kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen,  

 kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som reindrift, 

fjordfiske og utmarksnæringer i tillegg til landbruket  

 gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og 

kultur i barnehage og skole 

 undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og 

styrke den samiske identiteten hos barn og voksne 

 ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 

forskningsbasert kunnskap 

 vurderere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 

befolkningen 

Sametinget vil komme med ytterligere innspill til kommuneplanens samfunnsdel når 
planprogrammet foreligger. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Sunniva Skålnes Elina Hakala 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør ráđđeaddi/rådgiver 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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SVAR: KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019 STORFJORD KOMMUNE - 

INVITASJON TIL MEDVIRKNING 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor 

sine sektorer. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og 

transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell 

utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur. 

 

Det vises til brev av 23.01.2016, der Storfjord kommune ber om innspill til forslag til kommunal 

planstrategi.  

 

Planavdelingen hos stabssjefen koordinerer uttalelsen på vegne av fagetatene i 

fylkeskommunen. 

 

Generelt 

Troms fylkeskommune synes det er positivt at Storfjord kommune nå har sin kommunale 

planstrategi ute til offentlig ettersyn. Planstrategien gir en grei oversikt over eksisterende planer 

og prioritering av nye planer i perioden.  

 

Regionale føringer  

I kapittel 3.1 viser Storfjord kommune til Regional planstrategi som det i hovedsak regionalt 

førende dokumentet for kommunal planlegging. Storfjord viser til de ulike temaene i 

Kunnskapsgrunnlaget 2015 som fylkeskommunen har utarbeidet i tilknytning til regional 

planstrategi, men har utelatt temaet arealforvaltning (kap 5. i kunnskapsgrunnlaget). Videre 

sier Storfjord at Regional planstrategi for Troms 2016-2019 ikke er tilgjengelig på 

fylkeskommunens hjemmesider. Fylkeskommunen vil påpeke at dette ikke stemmer, Regional 

planstrategi for Troms 2016-2019 er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider her: 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2967/regional-planstrategi-2016-2019.pdf 

 

 

 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2967/regional-planstrategi-2016-2019.pdf
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Storfjord kommune viser videre til andre regionale planer som har føringer for kommunal 

planlegging, og fylkeskommunen vil påpeke at det er de regionale planen som gir føringer 

for kommunene etter plan- og bygningsloven § 8-2.  

 

Når det gjelder regionale føringer viser fylkeskommunen i Fylkesplan for Troms 2014-2025 

spesielt til kap. 5 om arealpolitikk og –forvaltning med arealpolitiske retningslinjene. I 

Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 viser fylkeskommunen spesielt til kap 4.4.2 

om jordvern. Kapitlet inneholder planretningslinje som sier følgende: «Landbrukets 

kjerneområder skal innarbeides i kommunenes samfunns- og arealplan. Kjerneområdene 

innarbeides i kommunenes arealdel som hensynssone landbruk når det skal utarbeides ny 

arealdel til kommuneplan». Fylkeskommunen ber Storfjord om å være oppmerksomme på 

retningslinjene. Manglende oppfølging av disse planene i kommuneplanens arealdel kan 

medføre innsigelser.  
 

Det vises også til Regional transportplan 2014-2023 og Regional plan for handel og service 

2015-2024. Troms fylkeskommune benytter anledningen til å informere om at arbeidet med 

rullering av Regional transportplan er igangsatt. Forslag til planprogram ventes å komme på 

høring våren 2017. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å komme med innspill.  

 

Regional plan for handel og service 2015-2024 er under revidering og skal behandles i 

fylkestinget i mars 2017. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for 

lokalisering og dimensjonering av større handelsvirksomheter i fylket.  

 

Regional bibliotekplan er klar for behandling i fylkestinget i mars. 

 

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 presiserer at attraktive og varierte 

områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir ivaretatt for framtidige 

friluftslivsaktiviteter i Troms. For å opprettholde et mangfoldig friluftsliv må det være et vidt 

spekter av arealer med god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det 

omfatter områder både i nærmiljøet og inngreps- og støyfrie naturområder. 

Friluftslivsarealene i nærmiljøet er under press, særlig nær større befolkningskonsentrasjoner 

og byer.  

 

Regional forvaltningsplan 2016-2021, Vannregion Troms skal legges til grunn for regionale 

myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen 

iht pbl. kap 8. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men all ny aktivitet, herunder 

arealplanlegging, skal vurderes opp mot vedtatte miljømål.  

 

Alle disse planene innebærer regionale føringer for kommunene i deres planlegging. I tillegg 

er arbeidet med regional plan for reindrift i gang, samt regional plan for idrett og anlegg for  

idrett og fysisk aktivitet. Videre skal det i henhold til Regional planstrategi utvikles en regional 

plan for kultur i planperioden. Det er et mål at en regional plan for kultur skal bidra til å styrke 

og videreutvikle kunst- og kulturlivet i Troms, medvirke til økt tverrfaglig samhandling og til 

videreføring av kultursamarbeid i Nordområdene. Barn og ungdom vil være særskilte 

målgrupper i planen. 

 

Utviklingstrekk og utfordringer 

Storfjord kommune beskriver i kapittel 4 utviklingstrekk og utfordringer knyttet til demografi, 

kommunal tjenesteyting og økonomi. Her savner fylkeskommunen en beskrivelse av status og 

utfordringer også knyttet til andre kommunale temaer eksempelvis næringsutvikling, miljø og 

klima, helse etc. som er relevante i forhold til vurdering av hvilke planer det er behov for å 

utarbeide i perioden.  
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Fylkeskommunen er blant annet kjent med at kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument 

over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, noe som det er krav til i henhold til folkehelseloven 

og tilhørende forskrift. Kommunen bør omtale at et oversiktsdokument er utarbeidet og 

eventuelt vise til noen flere utfordringer i planstrategien. Dokumentet trenger ikke å være med 

i selve planoversikten, da et oversiktsdokument ikke er en plan. Fylkeskommunen anbefaler 

imidlertid at det framgår i planstrategien hvordan dette arbeidet legges opp, da det er et løpende 

arbeid som skal pågå i planperioden.  

 

Hovedhensikten med oversiktsdokumentet som skal utarbeides hvert fjerde år er å forankre 

folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing. Et 

oversiktsdokument hvert fjerde år skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 

planstrategi, og en drøfting av disse utfordringene bør inngå i strategien. Fylkeskommunen 

anbefaler veilederen «God oversikt – en forutsetning for god folkehelse» utgitt av 

Helsedirektoratet i 2013 (IS-2110) som kan være et godt bidrag i det videre arbeidet med 

oversikt. 

 

Vurdering av planbehovet  
 

Samordning samfunns- og arealdelen 

I kapittel 5 viser Storfjord kommune til at kommuneplanens arealdel ble rullert i 2016 og at det 

derfor ikke er behov for å rullere arealdelen i inneværende periode. Mens det legges opp til at 

kommuneplanens samfunnsdel som er fra 2011 skal rulleres i 2018.  

 

Fylkeskommunen vil i denne sammenheng påpeke at et viktig prinsipp i ny plan- og 

bygningslov er at det skal være sterkere kobling mellom samfunnsdel og arealdel. 

Samfunnsdelen skal gi føringer for kommuneplanens arealdel, for eksempel 

folketallsutvikling og utbyggingsmønster. Arealdelen skal være et kartmessig bilde av 

prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen, samtidig som kommunens arealressurser og 

infrastruktur påvirker utviklingsmulighetene. Arbeidet med samfunnsdelen kan gi nye 

synspunkter og løsningsalternativer som senere trenger å bli fulgt opp av endringer i 

arealdelen. En vurdering av dette bør derfor også inngå i planstrategien. Fylkeskommunen vil 

anbefale Storfjord å vurdere en rullering av arealdelen når samfunnsdelen er ferdig for å sikre 

denne sammenhengen.  

 

Fylkeskommunen viser til miljøverndepartementets veileder om kommuneplanens 

samfunnsdel; T-1492, kapittel 6 Areal-samfunnsdelens arealrelevans, som gir gode innspill 

og eksempler på hvordan arealbehov og føringer for arealbruk bør behandles i samfunnsdelen. 

 

Selv om ikke kommuneplanens arealdel skal rulleres i denne planperioden, legges det opp til å 

utarbeide flere større reguleringsplaner og andre temaplaner som ikke følger plan- og 

bygningsloven som for eksempel Plan for bruk av og tilrettelegging av utmarksareal (reiseliv) 

for både funksjonsfriske og funksjonshemmede og Oppgradering av snøscooterløypenettet. I 

henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag skal hensynet 

til friluftsliv tillegges spesielt stor vekt når snøskuterløyper planlegges og fastsettes. Det er 

derfor et krav at kommunen kartlegger og verdsetter friluftslivsområdene der løypene 

planlegges jf Miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

Storfjord kommune er kommet godt i gang med sitt arbeid med å kartlegge og verdivurdere 

friluftslivsområdene i kommunen. Når kartleggingen er ferdig gjøres den tilgjengelig på 

www.naturbase.no og på www.TromsAtlas.no.  Friluftslivskartleggingen skal være en ren 

tematisk kartlegging uten prioriteringer, og kan fungere som beslutningsgrunnlag i kommunens 

arealplanarbeid og i tiltaks- og tilretteleggingsplanene som nevnt over.  

 

http://www.naturbase.no/
http://www.tromsatlas.no/
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I oversikten over forslag til prioritering av planoppgaver (kap. 7) legges det opp til at det blant 

annet skal utarbeides en strategisk næringsplan. Fylkeskommunen har forventninger til at 

landbruk blir et tema knyttet til strategisk næringsplan, og minner igjen om retningslinjen i 

regional plan for landbruk. 

 

Forslag til prioriteringer av planoppgaver 

Tabellen fremstår som ryddig og oversiktlig. Det er imidlertid flere planer som har merknaden 

fortløpende revisjon, herunder blant annet folkehelseplan. Fylkeskommunen vil poengtere at 

folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle kommunale planer som et overordnet tema. I 

kommuneplanens samfunnsdelen må mål og strategier for folkehelsearbeidet ivaretas i henhold 

til folkehelseloven §6, og grunnlaget skal være funn fra oversiktsarbeidet.  

 

Regionalt planforum 
Troms fylkeskommune ønsker dere velkommen til regionalt planforum for videre diskusjoner og 

innspill i forbindelse med planarbeidet. Informasjon om regionalt planforum her:  

 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/ 

  

Troms fylkeskommune ønsker Storfjord kommune lykke til i ferdigstillelsen av kommunal 

planstrategi.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

plansjef Synnøve Lode   

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms  

Statens vegvesen 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/
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Joakim Stensrud Nilsen

Fra: Trond Arne Hoe
Sendt: tirsdag 21. mars 2017 10:38
Til: Joakim Stensrud Nilsen
Emne: RE: Kommunal planstrategi

 
Sak 9/17 Kommunal planstrategi – Fylkesmannens innspill – jfr. utsendt epost fra planlegger Joakim  
 
Forslag at en tenger opp alle planer for kommunen i et trestruktur. En får da en god oversikt over alle planer i 
kommunen. Kan være et god verktøy for etter hvert å få den røde tråden gjennom alt av planverk. 
 
TAH orienterte om innspillene til planstrategien etter høringsrunden og da særlig fra Fylkesmannen. 
 
Teknisk: Universell utforming – dette er ikke nevnt i planen og etterlyses. 
               Landbruk ikke nevnt. Dette blir tatt opp i revisjon av næringsplanen. 
               Skogvegbygging – etterlyser en hovedplan for skogveger 
               Naturmangfold – etterlyser en kommunedelplan for naturmangfold. 
               Vann og avløp – FM oppfordrer kommunen til å utarbeide en vann og     
               avløpsplan. 
               Reindrift – ivaretatt i Arealplanen men den kunne vært mer fremhevet. 
 
Helse:    Slå sammen planer der dette er hensiktsmessig.                       
              Helse må gis mer plass i planstrategien. Få dette inn som eget avsnitt. 
              Planer som utarbeides også for helse skal følge prosesskravene i plan og  
              bygningsloven. 
 
Oppvekst: Sjumilssteget – Gis mer plass i planstrategien – eget avsnitt? 
                  Inn på tunet – plan for bruk av lokale ressurser som inn på tunet i sin  
                  tjenesteproduksjon. 
                  Barn og unge skal være en naturlig høringspart innen all planlegging i    
                  kommunen. 
 
 

  
Trond Arne Hoe 
Plan- og driftssjef 
 

 

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta  
Telefon: 77 21 28 20 / 913 63 488 
E-post: trond.hoe@storfjord.kommune.no 
www.storfjord.kommune.no 
 
Mangfold styrker! 

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig 

                       SE VÅR BROSJYRE HER! 

 
 

From: Joakim Stensrud Nilsen  
Sent: Tuesday, March 21, 2017 9:29 AM 
To: Trond Arne Hoe <Trond.Hoe@storfjord.kommune.no> 
Subject: Kommunal planstrategi 
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