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Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Bestemmelser og retningslinjer
3 Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse
4 Plankart (sendes som egen pdf-fil)

Sakens bakgrunn og innhold:
Utarbeidelsen av kommuneplanen har skjedd gjennom en planprosess i perioden mai 2014 –
april 2015. Kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av planprogrammet vedtatt i 
kommunestyrets møte 23.16.14, sak 40/14. Planprogrammet gir føringer for arbeidet både når 
det gjelder forutsetninger, innhold og prosess. Kommunestyret skal nå behandle rådmannens 
planforslag og legge ut sitt forslag til høring og offentlig ettersyn.

Prosess for medvirkning og innspill har vært felles for samfunnsdelen og arealdelen. Det 
henvises til samfunnsdelen for beskrivelse av denne.

Oppstart av planarbeidet ble meldt 02.04.14 og annonsert i Fosnafolket og kommunes 
hjemmeside. Frist for å komme med innspill var 09.05.14. Innspill har imidlertid blitt mottatt 
og behandlet frem til planforslaget ble ferdigstilt.

Det er kommet mange innspill til planen, både fra private og sektormyndigheter. Disse er 
beskrevet og vurdert i dokumentet «Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse».

Med bakgrunn i planprogrammet og innspillene er det utarbeidet et forslag til arealdel som 
består av følgende dokumenter:

 Planbeskrivelse
 Plankart
 Bestemmelser og retningslinjer 
 Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse.

Planbeskrivelsen, konsekvensutredning og ROS-analyse beskriver planens intensjoner og 
hvilke vurderinger som ligger bak.



Plankartet viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. Bestemmelsene fastlegger 
forutsetningene for arealbruken. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende. 

Kommunestyret har anledning til å endre planforslaget ved f.eks. å ta ut eller legge til 
byggeområder. Hvis det skal legges til nye byggeområder bør dette gjøres før planen sendes 
på høring, da nye byggeområder ved neste behandling krever ny høring av planen. Dersom 
det legges til nye byggeområder ved inneværende behandling vil disse måtte 
konsekvensutredes, noe som medfører at høringen utsettes.

Vurdering:
Kommuneplanens arealdel har denne gangen fokus på kystsonen og omfatter forholdsvis små 
endringer på land. Alle innkomne innspill har imidlertid blitt vurdert og om nødvendig 
konsekvensutredet. Utkastet til interkommunal kystsoneplan har blitt brukt veiledende i 
arbeidet, men har ikke vært førende for resultatet. 

Som forutsatt i planprogrammet har det blitt gjort en vurdering av eksisterende og framtidige 
naustområder, og av behovet for å legge inn nye småbåthavner. Mange eksisterende 
småbåthavner har ikke tidligere vært vist i plankartet, og disse foreslås nå tatt inn.

Planforslaget fører ikke til nedbygging av dyrka jord. Alle områder tidligere avsatt til 
fritidsbebyggelse har blitt gjennomgått med tanke på skredfare, og betydelige arealer foreslås 
tilbakeført til LNF(R)-formål.

Løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter har blitt konsekvensutredet, men utredningen 
og løypene er ikke tatt inn i planforslaget i påvente av behandling av lovendringen i 
Stortinget. Det er likevel avsatt en løypetrasé til fornøyelseskjøring, men denne er kun 
veiledende og ikke juridisk bindende.

I tråd med planprogrammet har det blitt gjort en revisjon av gjeldende hensynssoner. Til slutt 
er bestemmelser og retningslinjer til arealdelen revidert. Her er det blant annet foreslått en 
bestemmelse som forbyr taretråling i områder avsatt til fiske.

Rådmannen vurderer at planforslaget er i samsvar med planprogrammet og anbefaler at det 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-14.

Rådmannens innstilling:
Forslaget til kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2015-2026 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14.

Høringsfrist settes til 19.06.15.

Saksprotokoll i Osen kommunestyre - 06.05.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Forslaget til kommuneplanens arealdel for Osen kommune 2015-2026 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14.

Høringsfrist settes til 19.06.15.



Roar Leirset
rådmann


