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Osen kommune

7740   STEINSDALEN

Samordnet uttalelse til kommuneplanens arealdel Osen kommune 2015 -
2026

Vi viser til oversendt forslag til kommuneplan 2015-2026 for Osen kommune. Vi 
viser videre til brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 24.09.2013 og 
13.02.2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige 
innsigelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for denne samordningen.

Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter, jf. 
vedlegg:

 Fiskeridirektoratet (Fdir)
 Direktoratet for mineralforvaltning (dirmin)
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 Fylkesmannen som sektormyndighet.

Vi viser til disse vedlagte uttalelsene, men vi vil omtale nærmere innspillet fra 
Fiskeridirektoratet. I ovennevnte uttalelse skriver Fdir:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, vil Fiskeridirektoratet region Trøndelag 
fremme følgende innsigelse til planforslaget:

I dokumentet Bestemmelser og retningslinjer under kapittel 5.4 Fiske, er det tatt med 
følgende bestemmelse: 5.4.1 Tarehøsting. Tareskogen skal sikres for bevaring av 
oppvekstområder for fiskeyngel og biologisk mangfold ellers. Høsting av tare tillates 
ikke i områder avsatt til fiske. Videre er det i kapittel 5.7 Naturområde i sjø tatt med en 
bestemmelse: 5.7.1 Tarehøsting. Naturmangfoldet skal sikres for bevaring av 
oppvekstområder for fiskeyngel og beiteområder for sjøfugl. Høsting av tare tillates ikke 
i områder avsatt til naturområde i sjø. 

Taretråling er regulert i havressursloven og er for Sør-Trøndelag hjemlet i egen forskrift 
som angir hvor høsting av tare er tillat: Forskrift om regulering av høsting av tare i Sør-
Trøndelag (J – 78 – 2015).

Retten til høsting av tang og tare tilhører staten (unntatt på områder som er underlagt 
privat eiendomsrett). Fiskeridirektoratet region Trøndelag tolker det dit hen at plan- og 
bygningsloven ikke gir kommunen hjemmel til å forby taretråling, på lik linje med at 
den ikke kan forby eller regulere annen utøvelse av fiske.
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Vi ser heller ikke hvordan kommunen kan ha mulighet til å håndheve et slikt forbud, og 
drive kontroll ved utøvelse av taretråling. Og hvilke sanksjonsmuligheter kommunen 
eventuelt har. 

Det ble nylig (2014) gjennomført et arbeid i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune i 
forbindelse med utarbeidelsen av ny høsteforskrift for tare i fylket. Her ble det 
gjennomgått hvilke områder som bør være stengt for taretråling, og hvilke områder 
som kan høstes i femårs-sykluser. I den grad kommuneplanen og dens bestemmelser 
knyttet til tarehøsting er i samsvar med høsteforskriften, er det akseptabelt. 
Bestemmelser som forbyr tarehøsting utover forskriftens «nei-områder» kan ikke 
godtas.

Fiskeridirektoratet region Trøndelag har forståelse for at kommunen har en 
restriktivholdning til taretråling. Kommunen kan velge å uttrykke sin holdning til 
taretråling i retningslinjene for planen, men kommunen har ikke myndighet til å forby 
taretråling. 

For at innsigelsene skal kunne frafalles, må planforslaget rettes opp i tråd med 
hovedtrekkene i innspillet over. Innsigelsene er fremmet med bakgrunn i 
Fiskeridirektoratet region Trøndelags forvaltningsansvar for de viltlevende marine 
ressursene (også tare), og direktoratets oppdrag fra regjeringen om å ivareta disse 
interessene i den kommunale planleggingen.

Fiskeridirektoratet har kommet med følgende presiseringer i forhold til sin 
innsigelse: 

1. Osen kommune har laget bestemmelser som forbyr taretråling i områder vist 
som Fiske og i Naturområder i sjø. Vi savner hvilken hjemmelshenvisning som er 
benyttet for dette. Det er utførlige henvisninger til pbl. § 11-9, mens man 
dropper henvisningen til pbl. § 11-7 nr. 6 «bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone» og § 11-11 «bestemmelser til arealformål etter § 11-7 
nr. 5 og nr. 6». 

2. Vi mener at det er en del andre forutsetninger som ikke er til stede for at det kan 
lages slike bestemmelser fra kommunen sin side. Osen kommune har innført en 
generell bestemmelse for alle fiskeriområder uten å ha myndighet eller faglig 
kompetanse til å gjøre slike vurderinger. Kommunen kan ikke lage bestemmelser 
for noe de ikke har fagmyndighet på. Det kan de heller ikke gjøre for utøvelsen 
av andre typer fiskerier. Bare i den grad det foreligger et arealbeslag fra andre 
interesser (for eksempel et akvakulturanlegg eller flytebrygge), vil 
fiskeriaktiviteten ikke kunne utøves på dette konkrete arealet. Men det er ikke 
det samme som at kommunen har hjemmel til å forby fiske eller annen 
virksomhet der. 

3. Utvelgelsen av fiskeriområdene er heller ikke gjort i samarbeid med oss som 
forvaltningsmyndighet eller med Havforskningsinstituttet. Det synes heller ikke å 
være gjort vurderinger eller avveininger i forhold til innhold og viktighet av de 
ulike områdene. Alle områder vist som fiske har forbud mot taretråling og skal 
«særskilt bevares for å sikre viktige yngleplasser og biologisk mangfold». 
Fiskeområdene er ikke like, verken med hensyn til hva som fiskes, hvilke 
redskap som brukes og ev viktighet som gyteområde, yngleplass mm. 
Fiskeridirektoratet har ikke grunnlag eller dokumentasjon for å si at tarehøsting 
er en trussel for naturmangfoldet fordi det er et begrenset uttak som foregår i 
høstesykluser. Havforskningsinstituttet har heller ikke kommet med uttalelser 
som svekker vår vurdering.
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4. Det ble nylig (2014) gjennomført et arbeid i regi av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelsen av ny høsteforskrift for tare i 
fylket. Her ble det gjennomgått hvilke områder som bør være stengt for 
taretråling, og hvilke områder som kan høstes i femårs-sykluser. 
Gjennomgangen av verneforskriften innebar bla en avklaring av hvilke 
sjøfuglreservat som åpnes/stenges for taretråling fylket og dermed hva som er 
tillatt innenfor det enkelte verneområde. Dette innebærer en større
forutsigbarhet for tarenæringen. I dag er det dessuten en egen sporing av alle 
tarehøstings-fartøy som gjør at Fiskeridirektoratet kan sjekke hvor de har vært 
til enhver tid, og som gjør oppgaven med å kontrollere om fartøyene er i riktig 
område/felt mye enklere.

5. Selv om kommunen som utgangspunkt skulle ha hjemmel etter pbl vil den 
likevel ikke kunne fastsette bestemmelser som strider mot annet regelverk. Det 
er allerede lagt opp til et forvaltningsregime gjennom havressursloven og 
høsteforskrifter som regulerer tarehøstingen. På lik linje med utøvelsen av annen 
fiskeriaktivitet, er det på denne måten denne virksomheten bør forvaltes. Det 
kan godt være at det kan gjøres mye med å forbedre dette forvaltningsregimet, 
blant annet med utarbeidelsen av høsteforskrifter. Men det er en annen sak.      

Fylkesmannen ble høsten 2014 forespurt av kommunene Roan og Osen om 
muligheten for å ta inn en bestemmelse som foreslått, og kom frem til at det må 
kunne gis bestemmelser som finnes nødvendig for å ivareta det angitte 
arealformålet. Vi har i tillegg konferert med Kommunal- og moderniserings-
departementet ved Planavdelingen hva angår kommunens hjemmel til å ta inn den 
aktuelle bestemmelsen. Departementet ga over telefon til kjenne samme holdning 
som Fylkesmannen tidligere var kommet frem til, nemlig at en slik bestemmelse må 
være mulig så fremt den er saklig begrunnet. Virkningen av en slik bestemmelse i 
forhold til allerede fastsatt høstingsforskrift ble imidlertid ikke avklart i vår kontakt 
med departementet.

Fylkesmannens konklusjon

Etter dette finner Fylkesmannen på bakgrunn av sitt oppdrag om å samordne 
statlige innsigelser, å videreføre Fiskeridirektoratets innsigelse (vilkår for 
egengodkjenning). Ikke basert på manglende hjemmel for bestemmelsen, men på 
grunnlag av at Fdir bestrider den faglige begrunnelsen som er angitt av kommunen, 
og stiller spørsmål ved virkningen og forholdet til den nylig reviderte 
høstingsforskriften.

Fylkesmannen har vurdert fagmyndighetenes uttalelser og konkludert med 
følgende vilkår for egengodkjenning til planen:

1. Vilkår fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet: 
- Formål fritidsbebyggelse må trekkes av Urddalen naturreservat. Jf. 
  Forskrift om vern av Urddalen naturreservat.
- Benevnelsen «småbåthavn» må gå ut inntil det er presisert tydelig i   
planformål og bestemmelser hvilke anlegg som skal være tillatt i de ulike 
områdene og hvilke krav som stilles til prosedyrer, herunder ev. krav om 
detaljplan, jf. merknadene under Miljøvern ovenfor samt PBL § 1.8 og 
Forurensningsforskriften kap 22 m.fl.
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2. Vilkår fra Fiskeridirektoratet region Trøndelag:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 stilles det vilkår om at 
bestemmelsens §§ 5.4.1 og 5.4.7 tas ut av planforslaget. Fiskeridirektoratet 
anser kommunens begrunnelse for bestemmelsene som ikke faglig holdbar, og 
de vil skape vansker med å gjennomføre Forskrift om regulering av tare i Sør-
Trøndelag (J-78-2015), nylig revidert i medhold av forskrift til Havressurslova.

3. Vilkår Norges vassdrags- og energidirektorat:
På grunn av manglende krav til sikker byggegrunn i forhold til kvikkleireskred, 
jfr. plan- og bygningslovens § 28-1, har NVE vilkår for egengodkjenning til 
planforslaget.

Viktige råd fra fagmyndighetene som må vurderes i den videre 
planprosessen:

1. For å synliggjøre aktsomhetskartene anbefales det at hensynssonene vises i 
eget temakart som knyttes til plankartet. (NVE)  

2. Det anbefales å ta inn en bestemmelse som angir at det i forbindelse med 
reguleringsplan og senest før det gis igangsettingstillatelse, skal foreligge en 
fagkyndig geoteknisk vurdering av fare for kvikkleireskred i forbindelse med 
nye tiltak, i områder hvor topografi og løsmasser tilsier dette. (NVE)

Det vises til fagmyndighetenes egne uttalelser, jf. vedlegg, for nærmere 
begrunnelser for vilkårene og generell rådgivning for det videre planarbeidet.

Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til planen 
dersom vilkårene ikke imøtekommes. Dersom kommunen har spørsmål knyttet til 
vilkår for egengodkjenning og faglige råd og ønsker en dialog rundt disse, kan det 
tas kontakt med den aktuelle fagmyndighet. For øvrig vises til at kommunen kan be 
om mekling hos Fylkesmannen. Ordningen med mekling er hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 5-6 og for øvrig omtalt i Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. 

Med hilsen

Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord  
kst. fylkesmann direktør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg  
1 NVE fremmer innsigelse til kommuneplanens arealdel 2015-2026 - Osen 

kommune
2 Uttalelse - kommuneplanens areal- og samfunnsdel 2015 - 2026
3 Uttalelse - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - Osen kommune
4 Uttalelse - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - Osen kommune
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Osen kommune  
 
7740   STEINSDALEN 
 
 
 
 
Uttalelse - kommuneplanens areal- og samfunnsdel 2015 - 2026 
 
Vi viser til oversendt forslag til kommuneplan for Osen kommune 2015-2026, som er 
lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Hovedtema i kommuneplanen er vekst, folkehelse og omsorg samt stedsutvikling. 
 
Osen sitt utfordringsbilde er tett knyttet til befolkningssammensetningen. 
Fremskrevet befolkningsutvikling viser at kommunen vil få en aldrende befolkning, 
noe som vil innebære behov for økt rekruttering innen helsevesenet. For å kunne 
imøtekomme det framtidige behovet, må tjenesteytingen endre fokus fra tilbud om 
omsorgstjenester til hverdagsrehabilitering. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Bærekraft 
Fylkesmannen er opptatt av at kommuneplanens samfunnsdel skal være et viktig 
verktøy for langsiktig politisk styring. Dette forutsetter en god prosess for å få fram 
viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og at man utfra dette tar 
strategiske valg for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som 
organisasjon. Samfunnsdelen som verktøy forsterkes ved å knytte - til 
samfunnsdelen. Da muliggjøres en sterkere strategisk styring og prioritering av 
arbeidsoppgaver.  
 
Handlingsdelen bør bli en del av kommunens økonomiske styringsinstrumenter og 
resultatvurderinger. Dette gjelder økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmeldinger. 
Kommuneplanens arealdel skal bygge opp under samfunnsdelen ved å sette 
rammer, og gi forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere.  
 
Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene holder seg oppdatert om de 
utviklingstrekk og utfordringer som påvirker og endrer rammebetingelsene for 
kommunenes ivaretakelse av sine oppgaver og roller. Kommunereformen gir 
kommunene mulighet til å vurdere hvilken organisering som er hensiktsmessig for å 
løse oppgavene på en god måte for innbyggere, lokalsamfunn og næringsliv. 
Kommunene er i dag helt sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer, 
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og må vurdere hvordan de skal kunne håndtere en utvidelse og utvikling av 
oppgavene i tiår framover.  
 
Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har bidratt til at de administrative 
grensene for dagens kommuner ikke alltid samsvarer med hva som er 
hverdagsregioner, og dette kan vanskeliggjøre gode helhetlige løsninger for areal, 
transport og bolig/næring. Fylkesmannen oppfordrer Osen kommune til å være aktiv 
og vise politisk ledelse i kommunereformarbeidet, og vurdere åpent og med blikk for 
framtiden – hva som er god organisering av kommunen i et regionalt perspektiv.  
 
For Osen blir det særlig viktig med en analyse av 0-alternativet, dvs å gjøre en 
realistisk vurdering av egen sårbarhet: 
– Premisser for å bestå som egen kommune de neste ti-årene gitt rolle og 

oppgaver (og ev endringer), mål i reformen og ekspertutvalgets kriterier 
– Hvilke forutsetninger har kommunen til interkommunalt samarbeid, og hvordan 

dette slår ut ift økonomi og styring 
 
Kommunene står overfor viktige utfordringer i tiden framover. Endringer i 
befolkningssammensetning, innbyggertall, ressurssituasjon og innbyggernes 
forventninger stiller krav til utvikling og fornying i kommunene. Kommunesektoren 
trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer 
økonomisk handlefrihet. God planlegging av økonomi og tjenestetilbud bidrar til å 
styrke det lokalpolitiske handlingsrommet. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal 
vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om 
utviklingen i inntekter og utgifter. 
 
Integrering og bosetting av innvandrere og flyktninger 
Arbeidsinnvandring har bidratt til flerkulturelle lokalsamfunn. Mye tyder på at mange 
kommuner også i framtida vil være avhengig av arbeidsinnvandring. I tillegg har 
Norge påtatt seg et ansvar for mottak og bosetting av flyktninger, der kommunene 
vil ha en viktig funksjon. 
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å styrke fokus og innsats også på dette 
området. 
 
I alt planarbeid er det viktig med god involvering og engasjering av innbyggerne. 
Fylkesmannen vil spesielt peke på muligheten som ligger i å involvere barn og unge 
gjennom et samarbeid med skolen. En tidlig involvering og medvirkning vil styrke 
tilhørigheten til egen kommune, også med tanke på senere bosetting i 
hjemkommunen etter endt skolegang og utdanning. 
 
Barn og unge og Helse og sosial 
Planen har et sterkt fokus på stedsutviklingen og det at Osen skal være en attraktiv 
kommune å bo i. Særlig rettes oppmerksomheten mot de unge og gjennom 
medvirkningsprosessen er dette tydeliggjort. God stedsutvikling bidrar til trivsel, og 
derigjennom er det også godt folkehelsearbeid. Sosiale møteplasser vektlegges og 
med en samfunnsdreining der ensomhet fremstår som en av de store utfordringene i 
folkehelsearbeidet, er dette viktig. Forståelsen av at folkehelseområdet omfatter 
også de psykososiale faktorer som er av betydning for befolkningens trivsel kommer 
godt frem i innledningen til 4.1 vekst, folkehelse og omsorg.  
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En annen, og tiltagende stor utfordring, som bør ivaretas i folkehelsearbeidet er 
fysisk inaktivitet. Det er ikke tydelig forankret i samfunnsdelen at dette er noe 
kommunen ønsker å prioritere å arbeide med, hverken i de overordnede mål eller i 
strategiene. 
 
Det savnes et overordnet mål som omhandler sosialt vanskeligstilte og personer som 
har rus- og/eller psykiske lidelser. Heller ikke på strategidelen er det noe større 
fokus på disse utsatte gruppene. Det berøres noe gjennom henvisning til 
«boligpolitisk strategi», men blir lite tydelig. Også andre tiltak enn bolig er 
nødvendige. Ofte vil de utsatte gruppene av befolkningen ha behov som går utover 
de generelle befolkningsrettede tiltak. Kommunen som tjenesteyter blir da viktig. 
Enten det er gjennom arbeidet som gjøres av sosialtjenesten i det lokale NAV-
kontoret, eller ved oppfølgingsarbeid på andre arenaer.  
 
Både tidlig intervensjon og forebyggende tiltak bør prioriteres. Barn og unge som 
vokser opp i utsatte familier har økt risiko for utvikling av problemer. Det kunne 
vært et overordnet mål som omhandlet en helhetlig forebygging rettet mot disse. 
Eksempelvis barn fra familier med levekårsutfordringer, sosiale problemer, 
helseproblemer, vanskelig hjemmesituasjon og språkproblemer. 
 
Tjenesteyting er kommunens kjernevirksomhet, og det leses av planen at dette er 
forstått. Samfunnsdelen er, og skal få lov til å være, kortfattet. Det kunne likevel 
vært noe mer tydeliggjøring av hvordan tjenesteytingen tenkes utført i årene 
fremover innenfor også helse- og omsorgssektoren. Viktig og bra er det at 
hverdagsrehabilitering fremheves. Samhandlingsreformen legger i tillegg en 
forventning på kommunen som aktør innen større rehabiliteringsprosesser. Hvordan 
ruster en seg for dette, og hvordan skal en møte kompetanse-utfordringene i også 
resten av sektoren når kommunen skal ta større ansvar? 
 
I planen fremgår at sikring av kompetanse via rekruttering er en strategi. Like viktig 
kan det være med utvikling av kompetanse innen egen organisasjon.  
Eksempler på dette kan være saksbehandlingskompetanse ved tildeling av helse- og 
omsorgstjenester, herunder rettsikkerhet for psykisk utviklingshemmede. Begrepet 
pleie- og helsepersonell bør byttes ut med helse- og omsorgspersonell for bedre 
harmonisering med loven. 
 
I 4.3 er det angitt ulike samarbeidsretninger. Kommunereformen nevnes ikke utover 
å vise til at det skal søkes samarbeidsløsninger der strukturendringer krever dette. 
Samfunnsdelen kunne hatt en noe større drøfting av betydningen kommunereformen 
vil kunne få for organiseringen av tjenesteytingen.  
 
Landbruk 
Det er i samfunnsdelen lagt vekt på at Osen er en kommune hvor næringslivet 
tradisjonelt har bestått av landbruk og fiske. I tillegg er reiselivsnæringa viktig. En 
av strategiene under tema stedsutvikling er å bidra til videreutvikling innen jordbruk, 
turisme, fiskeri og havbruksnæring. Ut over dette er ikke landbruket omtalt under 
fremstillingen av kommunens målsettinger.  
 
I samfunnsdelen er det ikke noe videre fokus på landbrukets ressursgrunnlag. Dette 
kan med fordel fremheves. Fylkesmannen har imidlertid erfaring med at Osen tar 
jordvernet på alvor, noe som også synliggjøres i KOSTRA hvor 
omdisponeringstallene har vært relativt lave i flere år.  
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Planen er relativt kortfattet, noe som kan være en fordel med tanke på å få flest 
mulig til å lese den. Samtidig medfører det at den blir litt lite konkret. Tidsaktuelle 
utfordringer samt problemstillinger som kommunen forventer vil komme, kan med 
fordel tas opp til diskusjon i forbindelse med samfunnsdelen. 
 
Miljøvern 
Kunnskapsgrunnlaget: 
Statistikk om areal og samfunn er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging. 
Fylkesmannen savner en synliggjøring av ønsket befolkningsøkning samt en kobling 
mellom arealavsett og ønsket utvikling.  
 
Det savnes en behovsanalyse både for næring-, bolig-, og fritidsbebyggelse. Det kan 
se ut som om det allerede i dag er tilstrekkelig ledig kapasitet i eksisterende 
detaljplaner både i forhold til nye boliger og ny fritidsbebyggelse i lang tid fremover.   
 
Klima og miljø: 
Samfunnsdelen sier lite om klima, energi og miljøvennlig arealutvikling. Det er et 
mål å gjennomføre tiltak som gir resultat i form av redusert klimagassutslipp. 
Kommunen bør integrere klima- og energiplanlegging i kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel.  
 
Naturverdier: 
Det er nødvendig at kommunene har kunnskap om og tar hensyn til verdifulle 
naturtyper i sin planlegging. For å få en god oversikt over særlige viktige naturtyper 
må arbeidet med kartlegging gis prioritet fremover. Fylkesmannen mener at dette 
også bør synliggjøres i samfunnsdelen.   
 
Samfunnssikkerhet 
Planen bør omtale hvordan samfunnssikkerhet og beredskapsmessige hensyn skal 
ivaretas. Samfunnssikkerhet som tema må forankres i det politiske miljø, og 
samfunnsdelen er et godt verktøy for å gjøre det.  
 
Klimatilpasning: 
I løpet av 2015/2016 blir det utarbeidet en klimaprofil for Sør-Trøndelag. 
Klimaprofilen gir en kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer 
og klimautfordringer. Dette bør brukes som et kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i 
overordnet planlegging.  
 
 
Kommuneplanens arealdel 

 
Sosial og helse 
Gjennom planen synliggjøres viktigheten av strandsonen som rekreasjons-område 
for lokalbefolkning og tilreisende. Folkehelse er gjort til et vurderingstema i 
konsekvensutredningen av de ulike tiltak, og det virker ikke å være noen større 
utfordringer ved gjennomføringen av tiltakene. Bestemmelsene sikrer at folkehelse, 
herunder trafikksikkerhet, skal vurderes i alle plansaker.  
 
I bestemmelsenes 6.1.5 om høyspentanlegg er det vist til at det ikke tillates 
etablering av de ulike formål hvis magnetfeltet er sterkere enn 0,4 mikroTesla. Dette 
er et ambisiøst og godt mål med klart føre var preg. Ofte vil det ellers være slik at 
0,4 mikroTesla defineres som en vurderingsgrense, og at verdier på eller over dette 
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nivå skal medføre nærmere vurderinger og begrunnelse. Ellers er det en godt 
utformet bestemmelse om høyspentanlegg, og verdt å trekke frem er kravet til at en 
utredning skal foreligge sammen med planforslaget. 
 
Støy er ofte en av de store utfordringene i plansaker, men er nesten ikke omtalt i 
den overordnede arealdelen. Selv om Osen ikke har de største utfordringer på dette 
området, bør det sikres i bestemmelsene at det skal vurderes i alle 
reguleringsplanprosesser om støy er en utfordring som må utredes nærmere. Det 
kan også gjerne vises til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 
En slik henvisning kan skape økt bevissthet på temaet. 
 
Fylkesmannen vil fremheve den gode lesbarheten for bestemmelsene og 
retningslinjene. 
 
Reindrift 
Osen kommune, foruten øyene, ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet. Det er 
Fosen reinbeitedistrikt, nord-gruppen som har rein i området. Dette betyr at 
reindriftutøvere har bruksrettigheter i all utmark på fastlandet i kommunen. Ved 
inngripen i deres rettigheter skal reinbeitedistriktet høres som en part i saken, på lik 
linje med en grunneier. 
 
Osen kommune kan benyttes til reinbeite gjennom alle årstidene. I vest er det i 
hovedsak vinterbeite. Områdene lengst øst er svært sentrale for reindriften. 
Hovedslakteanlegget for sijten ligger ved Rv 775, Meungan. 
Reindriftsinteressene er vurdert gjennom konsekvensvurderingen. Vi er enig i at 
nye, fremtidige områder ikke ligger i, eller påvirker sentrale områder for reindrift. 
 
Etter det vi kan se er det ett forslag til fremtidig scooterløype (om Rosskardheia). 
Denne ligger i område avmerket som vinterbeite II, tidlig vinterbeite. Vi har ikke 
vurdert konsekvensene av denne i forbindelse med kommuneplanen. Vurdering av 
denne vil skje i forbindelse med endelig prosess og vedtak av forskrift for 
scooterløyper for rekreasjonskjøring. 
 
Det er positivt at flyttleier og oppsamlingsområde øst i kommunen er tatt inn som 
hensynssone reindrift. Hensynssone H520_23 er imidlertid kuttet slik at ikke den går 
helt frem til slakteanlegget. Sammen med hovedflyttlei, er dette er det viktigste 
området for reindriften. Anlegget med tilliggende flyttleier burde avmerkes som 
hensynssone reindrift. Det er svært viktig at det ikke tillates tiltak i området, som 
medfører vanskeligheter med bruk av slakteanlegget. Flyttleier, inkludert inn- og 
avlastningsplasser, er vernet gjennom reindriftslovens § 22. 
 
I bestemmelsene pkt 4.1.4. Gjeterbu/ skogsbu er det satt begrensning på BYA = 25 
m2 og 1 gjeterhytte pr driftsenhet. Det kommer ikke klart frem om dette også er 
ment å gjelde for reindriften. Det kan virke som at det kun er tenkt i forhold til 
landbruksbygg.  
 
Retter og plikter innenfor reinbeiteområdet reguleres av reindriftsloven. I § 21 står 
det: «Retten til å utøve reindrift gir rett til i utmark å disponere grunn til nødvendige 
hytter og gammer…». Reindriftsutøvere må søke å få godkjenning etter 
reindriftsloven for gjeterhytter og anlegg i reindriften. I behandling av søknaden blir 
det reindriftsfaglige behovet vurdert, samt belastning for grunneier og andre berørte 
interesser. 
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I plan- og bygningsloven er det åpnet for at kommunen kan fastsette bestemmelser 
om bebyggelse og anlegg også for reindriften. Bestemmelsen skal likevel ikke brukes 
slik at den hindrer nødvendige tiltak der det er liten valgfrihet i forhold til 
plasseringen. Det er et krav om at det er en samfunnsmessig saklig grunn for en slik 
bestemmelse. Veileder til plan- og bygningsloven på tema reindrift sier at det skal 
vises varsomhet med å gi utfyllende bestemmelser der myndigheten er lagt til 
sektormyndighet gjennom sektorlovgivningen. Slike bestemmelser må avklares med 
sektormyndigheten.  
 
Det kan ikke fastsettes bestemmelser som griper inn i gitte tillatelser etter annen 
lovgivning. Vi har ikke vært kontaktet av Osen kommune i forhold til en slik 
bestemmelse for reindriften, og kan heller ikke klart se om bestemmelsen er tenkt å 
gjelde for reindriften. Ut i fra dette ber vi kommunen om å ta inn en setning under 
pkt 4.1.4 som klargjør at dette ikke gjelder gjeterhytter i reindriften. For eksempel: 
«Gjeterhytter og anlegg i reindriften omfattes ikke av denne bestemmelsen, da de 
behandles og eventuelt godkjennes gjennom reindriftsloven.» 
 
Om kommunen mener å lage en slik bestemmelse for gjeterhytter og anlegg i 
reindriften, må kommunen gjennomføre en prosess mot berørt reinbeitedistrikt og 
sektormyndigheten (Fylkesmannen). 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Fylkesmannen vurderer at forslaget til arealdel er godt gjennomarbeidet. 
Plandokumentene er lettfattelige med blant annet en ryddig gjennomgang av 
forventet behov for nytt areal til ulike formål basert på informasjon om allerede 
planavklarte utbyggingsområder. Konsekvensutredningen er oversiktlig med 
vurderinger etter enkelttema og tydelige samlede vurderinger. 
 
Det er i arealdelen lagt stor vekt på å ivareta dyrkamark og sikre den mot 
nedbygging. Planforslaget fører ikke til nedbygging av fulldyrka og overflatedyrka 
mark, innmarksbeite eller produktivt skogareal. Det har heller ikke driftsmessige 
konsekvenser. Videre er det ikke planlagt nye utbyggingsområder i kjente verdifulle 
landskapsområder. Dette skal kommunen ha ros for.  
 
Konsekvensutredning på reguleringsnivå 
Det fremgår at enkelte områder skal konsekvensutredes før regulering. Dette gjelder 
bl.a. F12 Sagfossen (kulturlandskapskvaliteter) og R01 Hopen (naturverdier, 
friluftsverdier og beitebruk). Fylkesmannen vil presisere at dersom 
konsekvensutredningen viser store konflikter med noen av interessene, kan dette 
innebære at områdene ikke kan bygges ut, ev. at avgrensningen må 
reduseres/justeres.  
 
Naust og småbåthavner 
Atkomst og parkering til småbåthavner og naust er ikke beskrevet i planmaterialet. 
Fylkesmannen forutsetter at nødvendig landareal i tilknytning til foreslåtte 
småbåthavner og naust løses uten å omdisponere dyrka mark.  
 
Merknader til bestemmelsene 
2.3 Fritidsbebyggelse 
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Det positivt at bestemmelsene begrenser adgangen til inngjerding av 
fritidsbebyggelse. Dette vil bidra til å redusere konfliktpotensialet mellom fritids- og 
beiteinteresser.  
 
4.1. LNF-områder 
Det er positivt at det er angitt føringer for lokalisering av våningshus og kårbolig. 
Når det gjelder bebyggelse for tilleggsnæring er det viktig å presisere at tiltak som 
ikke inngår i landbruksbegrepet utløser krav om dispensasjon. Det kan være andre 
faktorer enn de nevnte i 4.1.5 som avgjør om et tiltak faller innenfor eller utenfor 
landbruksbegrepet. Denne bestemmelsen bør derfor endres slik at den ikke åpner for 
mer enn det loven gjør. Videre er det en retningslinje om at det bør være en 
buffersone mellom dyrka mark og ny bebyggelse. Fylkesmannen henstiller om at det 
tas inn et krav som sikrer at ny bebyggelse ikke berører dyrka mark.   
 
4.2 Spredt boligbygging i LNFR-områdene 
Det er ikke avsatt områder til spredt boligbygging i arealplanen. Kommunen vil 
heller tilrettelegge for spredt boligbygging gjennom en liberal dispensasjons-praksis. 
Fylkesmannen anser at dette kan være et hensiktsmessig plangrep for kommuner 
med lavt utbyggingspress og relativt få dispensasjonssøknader.  
 
Vi forutsetter at viktige landbruksinteresser vektlegges i vurderingen av enkeltsaker. 
I lokaliseringskriteriene er det angitt at tomtene ikke skal berøre drivbar dyrka eller 
dyrkbar mark. Fylkesmannen anser at begrepet «drivbar» legger opp til et 
skjønnsrom, og anbefaler at dette tas ut slik at bestemmelsen blir entydig. Det er 
positivt at det er angitt at tomtene skal ligge i god avstand fra nærmeste 
driftsbygning og gårdstun. Fylkesmannen anbefaler at det tallfestes en 
minimumsavstand slik at bestemmelsen blir entydig og ikke gir rom for tolkninger.   
 
Miljøvern 
Klimatilpasning:  
Det er svært bra at Osen har fokus på farer forbundet med bla. fremtidige 
klimaendringer. Det er avsatt hensynssoner både på høyspentlinjer, ras- og 
skredfare, flomfare, og brann-/eksplosjonsfare.  
 
Natur- og kulturlandskapsverdier: 
Naturvernområdene, viktig kulturlandskap og områdene for utvalgt naturtyper mv. 
er avsatt med hensynssoner i plankartet. Dette er bra og gjør dermed 
kommuneplanen til et godt informativt verktøy. 
 
Statlig sikra friluftsområde: 
I planen er alle områder som er statlig sikra friluftsområde avsatt med hensynssone 
friluftsliv H530. I retningslinjen, pkt.6.2 tredje kulepunkt, står «Ny bebyggelse og 
anlegg bør etableres utenfor slike hensynssoner». Denne setningen kan være svært 
misvisende da disse områdene i all hovedsak ikke skal bebygges.  
 
Det er staten som eier eller har varig bruksrett i disse områdene og som gir tillatelse 
til eventuelle tiltak i området.  
 
Selv om ikke retningslinjen er juridisk bindene bør den tas ut av pkt.6.2 tredje 
kulepunkt.   
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Verneplan Steinselva-vassdraget:  
En helhetlig forvaltning av vassdragene må legges til grunn i all planlegging for å 
unngå unødige inngrep og redusert naturverdier. Dette gjelder i særlig grad de store 
hovedvassdragene og vernede vassdrag. I Osen er Steinselvavassdraget verna.  
 

Arealformål og bestemmelse:  
Kommunen har valgt å bruke arealformål friluftsformål (6700) på 
vannstrengen i Steinselva. Område langs vassdraget er stort sett avsatt til 
LNFR formål (5100). (Bruken av formål 5001 er utgått og må endres til 5100). 
Det er satt en generell byggegrense på 50 meter fra vann og vassdrag 
(pkt.1.5.1). Fylkesmannen skulle gjerne ha sett at Steinselva er unndratt 
denne bestemmelsen og at byggegrensen mot Steinselva blir 100 meter jf. 
PBL § 1-8.    
 
I følge § 11 i vannressursloven skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 
langs bredden av vassdrag. Bredden på belte bør fastsettes i rettslig bindene 
planer etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen anbefaler at det i 
bestemmelse til planen settes krav til et belte på 10 meter. 

 
Hensynssone: 
Steinselva har status som vernet vassdrag. Hele vassdragets nedslagsfelt bør 
avmerkes på plankartet. Gjerne med hensynssone 560 – bevaring naturmiljø. 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag bør omtales i 
planbeskrivelsen, og det bør utformes planbestemmelser og retningslinjer i 
tråd med de rikspolitiske retningslinjene. 
 
RPR for vernede vassdrag av 1994 gjelder for 100- metersbeltet og spesielt 
verdifulle områder utenfor dette. Det skal ved vurderingen av utbyggingstiltak 
(veger, fritidshus mv.) utøves et så strengt skjønn at verneverdiene blir tatt 
vare på. RPR skal legges til grunn for planlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

 
Urddalen naturreservat: 
Urddalen naturreservat er vernet desember 2014. Reservatet er båndlagt med sone 
H720_65 i plankartet, men formålet under sonen er LNFR og fritidsbebyggelse. 
Område for fritidsbebyggelse må tas ut av planen evt. avkortes slik at 
arealformål/område for fritidsbebyggelse blir trukket ut av naturreservatet. Dette er 
å anse som vilkår for egengodkjenning. 
 
Nord i område avsatt til fritidsbebyggelse er det innlagt en faresone H370_21, 
fremtidig høyspent trase Namsos-Roan 420 kV. Denne er lite forenelig med formål 
fritidsbebyggelse. 
 
Fritidsboliger: 
Fylkesmannen ser det som positivt at eksisterende ubebygde områder som er lite 
aktuell for videre utbygging med fritidsbebyggelse er blitt redusert eller tatt ut av 
planen.  Selv om det er tatt ut 2330 dekar fra gammel kommune plan så er det 
fremdeles et stort antall dekar avsatt til fritidsbebyggelse (nåværende og fremtidig) 
og ledige regulerte tomter i Osen. Det er godt over 6000 dekar avsatt til fritidsformål 
i forslaget. Ut fra et klima og miljø perspektiv bør områdene reduseres og enkelt 
områder utbygges før nye tas i bruk. Det bør vurderes å ha en 
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rekkefølgebestemmelse som sier noe om hvilke områder som skal utbygges først og 
sist.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at det ikke nødvendigvis er slik at det er antall dekar eller 
antall hytteområder som er suksessen for å nå målsettingen om økning av antall 
hyttedøgn og antall bygde hytter. Det er de gode planlagte hytteområdene, med 
gode opplevelseskvaliteter, som tilbyr attraktive omgivelser og som sikrer gode 
løsninger for energi bruk, vann/avløp, veger, parkering og ferdselsmuligheter så vel 
til vanns som til lands, som ofte er avgjørende for folks valg av hyttested.  
 
Ved fortetting/utvidelser av eksisterende hyttefelt, er det viktig å opprettholde 
friluftslivs- og opplevelseskvalitetene i området, som estetikk og tur- og løypenett. 
Det kan derfor være en god langsiktig investering å gjennomføre en 
landskapsanalyse som grunnlag for å fastsette utbyggingsmønsteret. 
 
Ved oppgradering av eksisterende eldre hytteområder bør det settes fokus på 
avløpsløsninger og forurensningsfare. Det kan settes av hensynssone etter § 11-8 b) 
med særlig krav til infrastruktur. Dette kan være forbud mot eller påbud om blant 
annet vann- og avløpsløsninger. Dette burde vært problematisert i planbeskrivelsen. 
 
Akvakulturanlegg: 
Store deler av Svesfjorden og de andre fjordene i Osen, er avsatt til formål bruk og 
vern av sjø og vassdrag (6001). I slike områder kan akvakultur anlegg etableres. I 
de samme områdene er det avsatt arealer både for boliger og fritidsbebyggelse på 
land. Da vår erfaring er at koblingen akvakultur – bolig/fritidsbebyggelse ofte viser 
seg å være konfliktfylt, reiser vi spørsmålet om dette er en god arealplanstrategi. 
 
Scooterløype: 
Det er inntatt en linje i plankartet (1163) for fremtidig scooterløype. Fra Langmoen, 
om Rosskardheia, Storhornet, ned langs Urbekken til Steinsdalelva der løypa deler 
seg. En trasé over Steinselva mot Åsegg og en trasé forbi Finnvollen og ender opp i 
Granskogen. Det fremkommer av planen at denne snøscootertraseen ikke er juridisk 
bindene.  
 
Det er i skrivende stund ikke avklart fra overordnet myndighet hvordan kommunene 
skal gå frem i forbindelse med etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, 
slik forslag til ny motorferdsellov åpner for. Fylkesmannen vil kunne gi veiledning om 
dette så snart endringer i motorferdselloven er sanksjonert og nye, tilliggende 
forskrifter er vedtatt. 
 
Småbåthavn/småbåtanlegg og naust: 
Det er avsatt flere områder til småbåthavner (6230). Kommunen må her ta en 
vurdering om ikke flere av områdene er å anse som småbåtanlegg (1500). Flere av 
områdene mangler kobling mot land der formålet stort sett er LNFR. Det vil si at det 
vil kreves en dispensasjon fra kommuneplanen ved evt planer om etablering av 
anlegg på land, adkomstveier og parkering.  
 
Det må i planen tydeliggjøres hvilke småbåthavner/småbåtanlegg som ikke skal ha 
adkomst i form av bilvei, eller der naust ikke skal bygges. For eksempel områdene 
SB06, SB05 med flere. Det er noe uklart hva som er tenkt her – skal det være 
muligheter for en enkel flytebrygge i område? I så fall må dette komme frem i 
bestemmelsene og formål må endres. Det må lages konkrete bestemmelser om hva 
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som er tillatt, eks. flytebrygge som skal tas på land om vinteren, om det ikke skal 
tillates anlegg på land, ol.   
 
Bestemmelsen må differensiere mellom de store småbåthavnene og de mindre 
gjestebryggene.  I tillegg bør det kreves detaljplan for etablering og utvidelse av 
småbåthavner over en viss størrelse.  
 
Vi ser at kommunen har foretatt en grundig gjennomgang av områder for 
småbåthavner. Dette er bra. Likevel kommer det ikke klart frem av planen og 
bestemmelsene hvordan utviklingen av småbåthavner/småbåtanlegg skal foregå.  
 
Skal utvikling av småbåthavn / småbåtanlegg hjemles direkte i kommuneplanen, må 
bestemmelsene konkretiseres og spesifiseres. Områdene må differensieres mellom 
småbåthavn (6230) og småbåtanlegg (1500). Det må også klart komme frem hva 
som kan tillates på land.  
 
Etablering av småbåthavner vil ofte følges av behov for biladkomst med parkering, 
mudring, båtopplagsplasser, molo, naust og andre tyngre tekniske inngrep. Dette er 
store anlegg som vil kunne berøre mange interesser og personer, noe som etter vårt 
syn burde betinge krav om detaljplan. 
  
En klargjøring av ovennevnte savnes i planen og Fylkesmannen har vilkår om 
egengodkjenning til de foreslåtte småbåthavnene inntil dette er klargjort gjennom 
plankart og bestemmelser. 
 
Det er for øvrig viktig at behovet for fremtidig båtplasser styres til de anlegg som 
etter hvert kommer på plass i kommuneplanen, slik at det ikke åpnes for nye anlegg 
gjennom mindre detaljplaner eller dispensasjonssaker. 
 
Fylkesmannen vil ta kontakt med kommunen med formål å gå i dialog om hvordan 
man kan få på plass en omforent plan for utbygging av småbåthavn/småbåtanlegg i 
kommunen.  
 
Plankartet:  
Fylkesmannen ser av den SOSI filen som er overlevert, at naustområdene har sosi 
kode 1120 - fritidsbebyggelse. Jf. veileder til plan og kartforskriften skal sosi kode 
1500 – Andre typer bebyggelse og anlegg brukes, med spesifisering med navn eller 
bokstav i plankart. Naust er ikke fritidsbebyggelse. 
 
Arealformål med sosi kode 5001 (LNFR) er utgått. Det må benyttes sosi 5100 (LNFR 
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag).  Dette bør omgjøres i 
plankartet og pkt. 3.4.1 og 3.4.2 i planbeskrivelsen bør endres.  
 
Skytebanene er avmerket i plankartet med formål sosi 1500 andre bebyggelse og 
anlegg. Jf. veileder til plan og kartforskriften skal sosi 1400 idrettsanlegg brukes på 
slike områder.  
 
Boligformål: 
Fylkesmannen registrerer at det er avsatt mange og store areal til boligbygging. Det 
er i eksisterende detaljplaner ca. 68 ledige boligtomter. Det er antatt et behov for 
ca. 25 nye boligtomter i planperioden.  I tillegg er det avsatt 184 dekar til 
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boligbygging i planen. Fylkesmannen konstaterer at det er avsatt tilstrekkelig areal 
for fremtidig boliger.  
 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
 
Fylkesmannen har følgende vilkår for egengodkjenning til kommuneplan for 
Osen kommune: 
 

Innsigelse fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet:  
1. Formål fritidsbebyggelse må trekkes av Urddalen naturreservat. Jf. Forskrift 

om vern av Urddalen naturreservat. 
2. Benevnelsen «småbåthavn» må gå ut inntil det er presisert tydelig i 

planformål og bestemmelser hvilke anlegg som skal være tillatt i de ulike 
områdene og hvilke krav som stilles til prosedyrer, herunder ev. krav om 
detaljplan, jf. merknadene under Miljøvern ovenfor samt PBL § 1.8 og 
Forurensningsforskriften kap 22 m.fl. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord   
kst. fylkesmann direktør  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Kontaktpersoner: Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73 
 Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14  
 Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48 
 Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18 

 Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune  
  v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46    
 Samfunnssikkerhet: Dag Otto Skar, tlf. 73 19 91 68 
 Reindrift: Elsemari Iversen, tlf. 74 16 80 00 

 
 
 
Kopi:  
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
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 Deres referanse:  
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Att:   

 

OSEN KOMMUNE SØR-TRØNDELAG - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2015-2026 - INNSIGELSE OG ØVRIGE MERKNADER   

 

 

 

Vi viser til mottatt forslag til kommuneplanens arealdel datert 8.05.2015. 

Fiskeridirektoratet region Trøndelag vil fremme innsigelse til planen. Innsigelsen 

sendes via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som gjennom et forsøksprosjekt har fått 

rollen med å samordne statlige innsigelser. 

 

 

Innsigelse 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, vil Fiskeridirektoratet region Trøndelag 

fremme følgende innsigelse til planforslaget: 

 

I dokumentet Bestemmelser og retningslinjer under kapittel 5.4 Fiske, er det tatt med 

følgende bestemmelse: 

5.4.1 Tarehøsting. Tareskogen skal sikres for bevaring av oppvekstområder for 

fiskeyngel og biologisk mangfold ellers. Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt 

til fiske. 

Videre er det i kapittel 5.7 Naturområde i sjø tatt med en bestemmelse: 

5.7.1 Tarehøsting. Naturmangfoldet skal sikres for bevaring av oppvekstområder for 

fiskeyngel og beiteområder for sjøfugl. Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til 

naturområde i sjø. 

 

Taretråling er regulert i havressursloven og er for Sør-Trøndelag hjemlet i egen 

forskrift som angir hvor høsting av tare er tillat: Forskrift om regulering av høsting 

av tare i Sør-Trøndelag (J – 78 – 2015). 

 

Retten til høsting av tang og tare tilhører staten (unntatt på områder som er 

underlagt privat eiendomsrett). Fiskeridirektoratet region Trøndelag tolker det dit 
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hen at plan- og bygningsloven ikke gir kommunen hjemmel til å forby taretråling, på 

lik linje med at den ikke kan forby eller regulere annen utøvelse av fiske. Vi ser heller 

ikke hvordan kommunen kan ha mulighet til å håndheve et slikt forbud, og drive 

kontroll ved utøvelse av taretråling, og hvilke sanksjonsmuligheter kommunen 

eventuelt har. 

 

Det ble nylig (2014) gjennomført et arbeid i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune i 

forbindelse med utarbeidelsen av ny høsteforskrift for tare i fylket. Her ble det 

gjennomgått hvilke områder som bør være stengt for taretråling, og hvilke områder 

som kan høstes i femårs-sykluser. I den grad kommuneplanen og dens bestemmelser 

knyttet til tarehøsting er i samsvar med høsteforskriften, er det akseptabelt. 

Bestemmelser som forbyr tarehøsting utover forskriftens «nei-områder» kan ikke 

godtas. 

 

Fiskeridirektoratet region Trøndelag har forståelse for at kommunen har en restriktiv 

holdning til taretråling. Kommunen kan velge å uttrykke sin holdning til taretråling i 

retningslinjene for planen, men kommunen har ikke myndighet til å forby 

taretråling.  

 

For at innsigelsene skal kunne frafalles, må planforslaget rettes opp i tråd med 

hovedtrekkene i innspillet over.  

 

 

Øvrige merknader og spørsmål til planforslaget 

 

Myndighet til å gi tillatelse til akvakultur er fra 1.1.2010 lagt til fylkeskommunene. 

Tilsvarende har fylkeskommunene også myndigheten til å fremme innsigelse på 

vegne av akvakulturinteressene. Denne overføringen av oppgaver i forbindelse med 

forvaltningsreformen fratar ikke Fiskeridirektoratet ansvar for å ivareta 

akvakulturnæringens interesser i plansammenheng. Fiskeridirektoratet er 

sektormyndighet og skal fortsatt ivareta overordnete nasjonale akvakulturinteresser. 

Det er også slått fast i Ot.prp. nr 10 (2008‐2009) Gjennomføring av 

forvaltningsreformen, at Fiskeridirektoratet fortsatt skal gi uttalelser om akvakultur i 

plansammenheng. I dette ligger en klar oppfordring til samarbeid mellom 

Fiskeridirektoratets regionkontor og fylkeskommunene.  

 

Vi er bekymret for hvordan akvakulturnæringen er ivaretatt i planforslaget fra Osen 

kommune. Det går både på manglende areal avsatt til akvakultur og til bestemmelser 

som er knyttet til akvakulturetableringer. Både i samfunnsdelen og planbeskrivelsen 

kan vi lese at akvakulturnæringa er viktig for kommunen, og at kommunen skal 

bidra til videreutvikling og vekst i næringa. Dette gjenspeiles ikke i utkastet til ny 

arealplan.   
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Bestemmelsen som krever reguleringsplan for akvakulturanlegg på linje med andre 

tiltak i sjø, er uheldig (jamfør pkt. 5.5.1 Nye lokaliteter og 1.1.1 Krav om 

reguleringsplan). Det er allerede etablert en omfattende og grundig søknadsprosess 

som ivaretar hensyn til arealplaner og vernetiltak samt øvrig interesseavveining, 

miljømessig forsvarlighet, fiskehelse, mattrygghet, sjøverts ferdsel osv. I 

akvakulturloven § 8 er det spesifikt pekt på at relevante myndigheter og kommunen, 

plikter å foreta en samordnet og effektiv søknadsbehandling. Ved å kreve 

reguleringsplan for akvakulturanlegg er det vanskelig å se hvordan kommunen 

bidrar til dette.  

 

Det var forventet at planprosessen skulle avklare arealbruken på kommunens 

sjøareal. I stedet overlates dette til søker og de øvrige arealbruksinteressene. Ved å 

avsette egne områder til akvakultur, vil også fiskerinæringen og andre ha større 

forutsigbarhet i forhold til utøvelsen av sine virksomheter. Det vil heller ikke 

oppfattes som attraktivt for akvakulturnæringen å vurdere Osen kommune som 

alternativ for lokalisering av nye anlegg. Dette vil kunne ramme både den 

eksisterende virksomheten i kommunen og få følger for annen akvakulturvirksomhet 

i fylket.  

 

Osen kommune er en av kommunene som er med i den interkommunale 

kystsoneplanen «Kysten er klar». I Planbeskrivelsen kapittel 3.5 Bruk og vern av sjø 

og vassdrag med tilhørende strandsone, står det at forslag til interkommunal 

kystsoneplan skulle benyttes som veileder, men ikke være bindende for Osen 

kommune. Vi stiller spørsmålstegn ved at kystsoneplanens retningslinjer ikke er 

tillagt større vekt med tanke på det betydelige arbeidet som er lagt ned i utarbeidelse 

av planen. Heller ikke annen vedtatt regional planstrategi om arealbruk synes å være 

hensyntatt, spesielt for det som angår akvakultur. 
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Konklusjon 

Planforslaget som nå er på høring har i liten grad lykkes i å være konfliktavklarende 

og forutsigbar for de brukerne av sjøarealet vi representerer. Det er påfallende at 

vedtatte regionale strategier for arealbruk og interkommunal kystsoneplan i så liten 

grad er fulgt opp på kommunalt nivå. 

 

For at innsigelsene til bestemmelsene om tarehøsting skal kunne frafalles, må 

planforslaget rettes opp i tråd med det vi har sagt om tarehøsting. Innsigelsene er 

fremmet med bakgrunn i Fiskeridirektoratet region Trøndelags forvaltningsansvar 

for de viltlevende marine ressursene (også tare), og direktoratets oppdrag fra 

regjeringen om å ivareta disse interessene i den kommunale planleggingen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ståle Hansen 

regiondirektør 

 

 

Lill Connie Furu 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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NVE fremmer innsigelsetil kommuneplanensarealdel2015-2026- Osen
kommune

Vi visertil kommuneplanensarealdelfor Osenkommunesendtpåhøring08.05.2015, ogoversendervår
høringsuttaletil Fylkesmanneni Sør-Trøndelagmedbakgrunni forsøksordningenfor samordningav
statligeinnsigelser. NVE er forvaltningsmyndighetfor forebyggingav flom- og skredfare,samtvassdrag
ogenergianlegg.NVE skalsomhøringspart biståkommunenmedopplysninger,rådog veiledning
innenfordissetemaene,oghvordandettekanvurderesog innarbeidesi planeretterplan- og
bygningsloven.

NVE har følgendemerknad til planen:

Risiko- ogsårbarhet

I forbindelsemedplanarbeideter detgjennomførtenROS-analysefor kommunen. Blant detemasom
NVE forvaltererdetgjort innførendevurderingerav farefor skredi bratt terreng,flom, ogdetgis en
beskrivelseavat detkanværefarefor kvikkleire i forekomstermedmarinleire i kommunen.Selvom
detergjort pået overordnetnivå,erdetpositivt atenogsåbeskriverhvordanklimaendringerkan
påvirkenaturfareri kommunen.

Skredi brattterreng

Forå forenklelesbarheteni plankartetharenvalgtå ikke viseaktsomhetsområderfor snøskred,
steinsprangog jord- og flomskredi plankartet. Bestemmelseneviserderfortil kartportalenNVE atlas,
ogaktsomhetssonenei kartportalener ifølge planenå ansesomhensynssoner.Dissebestemmelseneer
nevntunderkapittel6 for hensynssoner,og denneløsningensynliggjørikke denpotensiellefaren
umiddelbart. En måførstlesegjennomdissebestemmelsenefor å bli klar overat det kanværeenfaretil
stede,videreletefremkarteneselv,for såå evt.vurderedettevidere.Dettegjørat denpotensiellefaren
ikke kommuniserespåenideell måte.

For synliggjøreaktsomhetskarteneogsamtidigivaretalesbarheteni kartetanbefalervi at disse
hensynssonenevisesi etegettemakartsomknyttestil plankartet. Alternativt kanenflytte detsom
gjelderdisseaktsomhetssonenei §§ 6.1og6.1.2og ta detinn somengenerellbestemmelse.
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Kvikkleire oggeotekniskforhold

Det erpositivt ateni ROS-analysenviserat enerkjentmedat utbredelseavkvikkleire ikke erkartlagti
kommunen, ogat dettekanforekommei områdermedmarineavsetninger.Vi ønskerå påpekeat
løsmassekartenefra NGU kunangirhvordanoverflateforholdenefortonerseg,ogat detkanligge
marineavsetningeri underkantav torv-, myr- og fluvialeavsetninger.I marine avsetningerkandet
forekommekvikkleire ogsensitivleire,herunderogsåpotensieltanstrengtstabilitet.I kystkommunerser
vi spesieltat geotekniskeforholdkanværeproblematiskevedtiltak somberørersjøbunn,og flere skred
hargåtti forbindelse medutleggingav moloanleggog andreutfyllinger i strandsonen. Forå ivareta
kravenetil sikkerbyggegrunnav PBL § 28-1 ogTEK 10§ 7-3 erdetderforviktig at enundersøkerfare
for kvikkleireskredi forbindelsemednyetiltak.

Det er ikke gjort noenvurderingav kvikkleire i nyebyggeområderi konsekvensutredningen,ogvi kan
ikke seat enivaretardennetematikkeni planensbestemmelser.For tiltak somdekkesavplankraveter
dettatt inn bestemmelsersomblantannetsikreratskredfareskalutredesihht kravenei TEK 10 kapittel
7. Det erpositivt,mendetgisderimotfritak fra dettekraveti tidligerebebygdeområderfor bebyggelse
oganlegg.Med detteforståsdetatenikke trengerreguleringsplanfor opprettelseavnyetiltak i områder
regulerttil nåværendebebyggelseoganlegg.Forå gi slike fritak måplanenviseat desammekravene
for vurderingog innarbeidingav hensyntil naturfaresomivaretasi reguleringsplaner,også
imøtekommesfør byggesakergodkjennes.Det måsetteskrav omatenvedtiltak somikke dekkesav
plankravetogsåimøtekommerTEK 10ogPBL § 28-1.

Det fremgårslik ikke at planenimøtekommerutredningskravenesomfremgårav PBL § 4-3. Det er
normaltikke hensiktsmessigå avklaregeotekniskeforhold pådetteplannivået,primærtgrunnet
kostnaderogdetaljeringsgrad,mendetmåsikresatslikevurderingergjøresog innarbeidesi
planleggingen,helstinnensisteplannivå.Årsakentil atenikke børskyvedissevurderingenetil
byggesaker atdetkanværenødvendigmedsikringstiltak utenforplanområdet, ogat
stabilitetsutfordringerkangi begrensendeføringerfor utformingav planlagtetiltak.

Vi anbefalerderforatdettasinn bestemmelser omat deti forbindelsemedreguleringsplanogsenestfør
detgis igangsettingstillatelse,skalforeliggeenfagkyndiggeotekniskvurderingav farefor
kvikkleireskredi forbindelsemednyetiltak, i områderhvor topografiog løsmassertilsier atdettekan
væreaktuelt. Formerinformasjonomproblemstillingerknyttettil kvikkleire viservi til NVEsveileder
nr. 7/2014:Sikkerhetmotkvikkleireskred.Vurderingav områdestabilitetvedarealplanleggingog
utbyggingi områdermedkvikkleireogandrejordarter medsprøbruddegenskaper, tilgjengeligpå
www.nve.no/arealplan.

Oppsummeringog innsigelse

Somnevnti vårt innspill til planprogrammetav09.05.2014harkommunenet ansvarsomplan- og
byggesaksmyndighettil å sørgefor at kravenetil sikkerhetmot naturfareimøtekommesvedny
arealbruk.Detteinnebærerogsåå kunnedokumentereat nyetiltak ikke førertil økt farefor
omkringliggendeverdier(PBL § 28-1). Pået overordnetplannivåsomdetteerdetviktig at enlegger
godeføringerfor viderearealforvaltning,ogat hensynettil naturfarevil vurderesogivaretasiht.
gjeldenderegelverk.
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NVE kanikke seat vurderingav farefor kvikkleireskredi forbindelsemedfremtidigarealbruker
tilstrekkeligivaretatt.Planenviserslik ikke at krav til sikkerbyggegrunnav Pbl §28-1 og
vurderingskravenei § 4-3 møtes.Dette må innarbeidesplanen,oger å ansesomvilkår for
egengodkjenning– innsigelse.Når detteergjort bervi omat planmaterialetoversendesNVE med
forespørselom å trekkeinnsigelsen.

Ta gjernekontaktdersomdeterspørsmålomdette.

Med hilsen

Kari Øvrelid
RegionsjefregionMidt

FrederikEide
AvdelingsingeniørregionMidt

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil internerutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmanneni Sør-Trøndelagv/Tor Sæther
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'  Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for SvaLbard

05.06.2015

Vår ref: 15/00849-2

Deres ref:

DMFs uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel  2015-2026 -

Osen kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med  Bergmesteren  for  Svalbard (DM F) viser  til

ovennevnte  sak, datert 8. mai 2015.

Saken

Osen kommune legger kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ut til offentlig

høring. Planene er lagt ut som to høringssaker. DMF har ingen kommenterer til

samfunnsdelen men kommer her med innspill til kommuneplanens arealdel.

DMFs forvaltningsområde

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i

plansammenheng.

DMFs innspill

I  kommuneplanens arealdel er utvidelse av Nord-Fosen pukkverk videreført. Osen
kommune anser det ikke å være behov for åpning av ytterligere råstoffområder i

planperioden. Området på Saunesfjellet, som i tidligere plan var båndlagt med tanke

på regulering til pukkverk, er derfor tatt ut av planen.

DMF  stiller seg positivt til videreføring av eksisterende masseuttak. Masseuttak kan

medføre en del ulemper for nærområdet og DMF mener derfor det er viktig å utnytte

allerede eksisterende masseuttak fult ut. DMF mener også at det er positivt at

kommunen har gjort en vurdering av behovet for denne type uttak i løpet av

planperioden og har et bevist forhold til råstoffsituasjonen i kommunen. DMF vil

likevel påpeke at mineralske ressurser er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes i

et langsiktigperspektiv, og helst  planlegges for 50-100 år frem i tid. DMF minner også

om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497) vedtatt
24.06.11:

«Regjeringen forventer at planleggingen synliggjør mineralressurser av nasjonal og

regional betydning slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for

framtidig verdiskaping.  »



KE?
Av reguleringsbestemmelsene punkt 2.5.1 Råstoffutvinning er et presisert at nye

områder for råstoffutvinning krever driftsplan jf. krav fra Bergvesenet. DMF vil påpeke

ovenfor kommunen at «Bergvesenet» ikke lengre eksisterer da det i 2010 ble endret til

å være Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og er

direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

DMF minner for øvrig om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert

uttak av naturstein krever konsesjon jf. minerallovens §43. (Naturstein er betegnelsen

på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i utearealer,

bygninger og monumenter). Konsesjonssøknad må godkjennes av DMF og det

forutsettes vanligvis at det ligger en godkjent reguleringsplan til grunn før en eventuell

driftskonsesjon kan gis. DMF anbefaler at kommunen trekker inn mineralloven og

dens konsesjonskrav i bestemmelsene slik at man allerede i overordnet plannivå gjør

grunneiere og drivere oppmerksomme på at visse type uttak også skal behandles etter

mineralloven.

Punkt 2.5.1 sier ingenting om at kommunen vil kreve godkjent regulering av

masseuttak. DMF antar imidlertid at reguleringskravet dekkes i generelle

bestemmelser i punkt 1.1 Krav  om  reguleringsplan som tilsier at gjennomføring av

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø

og samfunn, krever reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1.DMF er av den oppfatning at alle

masseuttak av en viss størrelse bør reguleres. En reguleringsplan vil bidra til at uttaket

skjer i faglig forsvarlige former, samt at kryssende interesser og andre samfunnshensyn

blir ivaretatt.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Lise Risstad

seksjonsleder seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Lise Risstad
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Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Osen kommune 
2015 - 2026 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Fylkeskommunen ser positivt på arbeidet Osen kommune har gjort med hensyn til 
både kommuneplanens samfunnsdel og rullering av kommuneplanens arealdel. I all 
hovedtrekk er planforslaget i samsvar med nasjonale og regionale mål og føringer. 

 
2. Ut fra regional strategi for arealbruk, der det anbefales å tilrettelegge for økt 

sjømatproduksjon, anbefaler fylkeskommunen at reguleringskravet for nye 
akvakulturlokaliteter bortfaller. Dette fordi nye lokaliteter er gjenstand for grundig 
saksbehandling ved konsesjonsbehandlingen. 

 
3. Havbruksnæringen er stor i Sør-Trøndelag, samtidig er kysten en viktig arena for 

rekreasjon. Planforslaget åpner ikke for nye områder for akvakultur i områder avsatt 
til fiske eller i områder avsatt til ferdsel. Ut fra regionale strategi for arealbruk, der det 
anbefales å tilrettelegge for økt sjømatproduksjon mener fylkeskommunen at det må 
åpnes for mulig framtidig akvakulturetableringer også innenfor områdene (eller i deler 
av områdene) avsatt til fiske samt områder avsatt til ferdsel. 

 
4. På vanlig måte må fylkeskommunen ta forbehold for automatisk fredete kulturminner. 

Dette betyr at de enkelte reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som 
høringsinstans for behandling og uttalelse.  

 
5. Med hensyn til mer detaljerte faglige råd og merknader, vises det til 

fylkesrådmannens saksframlegg samt vedlegg 1, Notat kulturminner. Innspillene fra 
Riksantikvarens er av teknisk karakter, men må rettes opp. 

 
6. Vilkår for egengodkjenning:  

For å sikre forutsigbarhet for akvakulturnæringen må det i arealplanen åpnes for 
akvakultur i områdene (eller deler av områdene) avsatt til fiske, samt områder avsatt 
til ferdsel. 

 
Punkt 6 i innstillingen er vilkår for egengodkjenning. Hvis vilkåret ikke imøtekommes, er 
dette å betrakte som en innsigelse til planen. 

 
 
VEDLEGG:  
Notat kulturminner 
 
Alle dokumenter og kart er lagt ut på kommunens hjemmeside: 
http://www.osen.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=18805 
 

http://www.osen.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=18805
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GJELDENDE FORUTSETNINGER: 
 Regional planstrategi 2012-2015 (vedtatt 25.04.2012) 

 Regional strategi for arealbruk Sør-Trøndelag 
Prinsipper for arealbruk 2014-2024  
«Tilrettelegge for økt sjømatproduksjon innen en bærekraftig ramme: 

Havbruksnæringen bør gis tilstrekkelige arealer til å utvikle seg på. 
Ta vare på viktige fiskeområder.  
Ta hensyn til villaks og sjøørret.  
Oppfølging av interkommunal kystsoneplan.  

 Regional plan for kulturminner 

 Akvakulturloven 18.12.2008  
Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. 

 
 

FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Siste rullering av kommuneplanens arealdel ble foretatt i 2011. Denne gangen skjer 
rulleringen parallelt med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være et langsiktig styringsdokument for kommunens 
planlegging og prioriteringer. Planen skal synliggjøre utfordringer, herunder miljømessige 
utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, samt mål og strategier for 
kommunen som organisasjon. Strategi er framgangsmåte for å nå mål. 
 
Det er i samfunnsdelen satt overordnede mål for: 

Vekst, folkehelse og omsorg 
Stedsutvikling 
Samarbeidsretning 

 
 
Kommuneplanens arealdel 
Planen inneholder følgende plandokumenter: Plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og 
retningslinjer, innspill-, konsekvensutredning og risiko og sårbarhets-analyse. 
 
I perioden 2010-2014 ble det bygget 9 boliger i kommunen inklusive 3 kommunale 
omsorgsboliger. Dette tilsier at det er behov for ca. 25 nye boligtomter i planperioden. Det er 
i dag 68 ledige boligtomter i regulerte områder. 
 
I perioden 2010-2014 ble det bygd 20 nye fritidsboliger. Dette tilsier et behov på ca. 50 nye 
fritidstomter i planperioden. Det er pr.idag 174 ledige regulerte fritidstomter, de fleste 
lokalisert på fjellet.  Det er tatt inn 3 nye områder for fritidsbebyggelse i tillegg til områdene i 
gjeldende kommuneplan. 2330 daa avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan er nå tatt ut. 
Dette av hensyn til rasfare eller uheldig landskapspåvirkning. Med nåværende, i tillegg til 
framtidig fritidsbebyggelse er det avsatt 6902 daa som ikke er regulerte.  
 
I henhold til planprogrammet ønsker kommunen å tilrettelegge for traseer for motorferdsel i 
utmark. Forslag til framtidige traseer for snøscooterløyper er vist på plankartet med rød linje. 
Den kan være noe vanskelig å lese/få øye på. Løypetraseene er til informasjon for øvrig 
arealplanlegging og har ikke selvstendig rettsvirkning. 
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Det er avsatt mange nye områder til småbåthavner. De fleste er eksisterende, men har ikke 
vært vist på plankart tidligere. Der behovet har vært vurdert til å være betydelig er det avsatt 
nye områder til småbåthavner. 
 
Innenfor arealkategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» er 
ingen formål i utgangspunktet prioritert, og ingen formål utelukket. Innenfor formålet kan det 
søkes om etablering av akvakulturanlegg. Godkjente akvakulturlokaliteter er vist på 
plankartet.  
 

DRØFTINGER 
Fylkeskommunens merknader og innspill er gitt både som sektormyndighet, der vi har et 
særskilt ansvar for friluftsliv og folkehelse, barn og unge, og akvakultur, og som 
kulturminnemyndighet, samt ansvarshavende for kollektivtilbud og fylkesvegnettet.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Osen er en kommune med storslått natur fra fjord til fjell. Steinsdalselva med laks og 
sjøørret, kommunens fjellområder, fiskevann, øyer, holmer og skjær samt kulturminner og 
kulturmiljø. Dette gjør Osen attraktiv for turistnæringen, og er viktig for innbyggernes trivsel, 
folkehelse og bolyst. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs i friluftsliv og turisme sammenheng.  
Fylkesrådmannen anbefaler at dette temaet tas inn i kommuneplanens samfunnsdel under 
punkt 4.1 Vekst, folkehelse og omsorg   
 
Det vises i den sammenheng til regional plan for kulturminner:  

Punkt 3.3.3 Jobbe bevisst for bruk av kulturarven i presentasjoner av steder  
Formidling av kulturminner kan i mye større grad utnyttes i et folkehelseperspektiv 
blant annet for tilrettelegging som turmål, eller gjøre større kulturmiljøer tilgjengelige 
til fots eller med sykkel. 

 
Under Overordna mål står det blant annet i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Bedring av fysisk og psykisk helse 
Under Strategier anbefaler vi at det står: Tilrettelegge prioriterte kulturmiljøer i kommunen 
ved å skilte og opparbeide stier til gående og syklende.  
 
Det er gjennom planarbeidet i kommunen at folkehelselovens intensjoner og mål blir omgjort 
til styringsdokumenter og forpliktende handling. Osen har forankret folkehelsearbeidet i 
samfunnsplanen. Målene og strategiene er på et overordnet nivå. Erfaringer viser at det 
gjenstår mye arbeid fra et overordnet strategisk nivå til praktisk gjennomføring av målene. Et 
avgjørende steg for folkehelsearbeid i praksis er forpliktende prioriteringer i økonomiplan og 
at konkrete tiltak i virksomhetsplaner settes ut i live.  Fylkesrådmannen håper dette arbeidet 
blir prioritert.  
 
Digitale tjenester spiller en stadig mer sentral rolle i hverdagen, både for bedrifter, frivillige 
lag og organisasjoner og for den enkelte innbygger. Fylkesrådmannen mener derfor dette i 
større grad bør reflekteres i kommuneplanenes samfunnsdel.  

 Benytte digitale tjenester der det er mulig. 

 Sørge for at innbyggerne har tilgang til god og relevant informasjon om 
velferdsteknologiske løsninger til bruk i eget hjem. 

 Ha gode teknologiske løsninger som sørger for at innbyggerne på en enkel måte 
settes i kontakt med riktig instans. 
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 Være en åpen kommune, som legger stor vekt på å informere og involvere 
innbyggerne i det som skjer i kommunen, med bruk av sosiale medier og andre 
kanaler. 

 
Fylkesrådmannen merker seg at det for en del av strategiene skal lages delstrategier. 
 
Generelt til kommuneplanens arealdel 
Det er en komplisert sak å lage en kommuneplan. Arealdelen fastlegger rammer for 
arealbruken i kommunen. Disse rammene, sammen med regionale planer og nasjonale 
rammer skal være retningsgivende for detaljplanlegging. Nasjonale og regionale mål for 
landskaps- og kulturminneinteresser er en naturlig del av disse. Kommuneplanen bør være 
et godt og viktig verktøy for forvaltning av kulturminner. Den er et nyttig redskap for å 
fastholde en arealpolitikk der ulike samfunnshensyn er vurdert. Målet med prosessen er å 
legge til rette for et attraktivt samfunn både for de som allerede bor der, fritidsbeboere og for 
nye tilflyttere.  
 
Fylkesrådmannen vil påpeke at om det i den videre prosessen skulle komme til nye 
byggeområder, må de, på lik linje med områdene som nå er lagt ut til høring, sendes på 
høring, slik at fylkeskommunen får vurdert områdene opp mot de ansvarsområder vi er satt til 
å ivareta. 
 
Hovedtrekkene i planforslaget 
Fylkeskommunen vil rose kommunen for svært ryddig framstilling av konsekvensutredningen 
og ROS-analysen. Fylkesrådmannen anbefaler allikevel at det ved neste rullering opplyses 
om gårds,- og bruksnummer på innspillene. 
Planens bestemmelser og retningslinjer for landområdene framstår som godt 
gjennomarbeidet, og gir en god forutsigbarhet. Fylkesrådmannen har allikevel noen 
kommentarer.  I retningslinjene for spredt boligbygging i Landbruks-, natur og 
friluftsområdene(LNFR) mener fylkeskommunen at både trafikksikkerhet, avstand til 
skole/barnehage/servicefunksjoner, samt terrenginngrep ved etablering av adkomstvei bør 
vurderes ved etablering av enkelttomter.  
 
Slik fylkesrådmannen oppfatter planforslaget er det få landområder som utfordrer de 
interesser fylkeskommunen har et særlig ansvar for å ivareta. Fylkeskommunen forutsetter at 
områdene blir gjenstand for regulering..   Fylkesrådmannen vil allikevel kommentere 
følgende: 
 
Sjøområdene 
Langs kommunegrensen til Roan er arealbruk i sjø i stor grad sammenfallende for 
Roan/Osen. Sjøarealene er en viktig produksjonsfaktor for akvakultur og fiskerinæringa. 
Gjennom arealplanlegging i sjø, har kommunene en nøkkelrolle som tilrettelegger for 
bærekraftig utvikling langs kysten.» I samfunnsdelen og i planbeskrivelsen står det nevnt at 
akvakulturnæringa er viktig for Osen kommune, og at kommunen skal bidra til videreutvikling 
og vekst i næringa. Dette gjenspeiles lite i utkastet til ny arealplan.  
 
Det er avsatt store områder til fiske og ferdsel. Slik fylkesrådmannen oppfatter 
bestemmelsene til disse områdene kan det ikke tillates eller søkes om akvakulturvirksomhet. 
Dette vil trolig innebære en stor begrensning for fremtidig areal til akvakultur, sett i forhold til 
gjeldende arealplan. Fylkesrådmannen mener det må åpnes for mulig framtidig 
akvakulturetableringer også innenfor disse områdene, eller i deler av den. Dette for å gi 
forutsigbarhet for næringen, samt sikre arealer til framtidig matproduksjon.  
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Innenfor arealkategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» er 
ingen formål i utgangspunktet prioritert, og ingen formål utelukket. Innenfor formålet kan det 
søkes om etablering av akvakulturanlegg. Det er stilt krav om regulering jfr kommuneplanens 
bestemmelse 1.1.1. 
 
Det er uvanlig å stille krav om reguleringsplan i forbindelse med søknader om akvakultur i 
sjø. Etter ny plan og bygningslov er kommunene imidlertid i sin fulle rett til å sette slike krav. 
Krav om reguleringsplan framgår av loven eller bestemmelser til arealdelen. Krav om 
reguleringsplan, gjelder alltid for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan ha 
vesentlige virkninger, jf Plan- og bygningslovens § 12–1. Visse tiltak vil alene i kraft av 
størrelsen utløse reguleringsplikt. I andre tilfeller kan tiltak som ikke i seg selv er så store, 
men der virkningene for omgivelsene er omfattende eller usikre, føre til reguleringsplikt. 
 
Akvakulturnæringa er ei dynamisk næring, der rammebetingelser kan endres raskt. 
Tidsaspektet for søknadsbehandling kan være en flaskehals dersom det er behov for 
flytting/utvidelser/nye lokaliteter som middel for å oppfylle nye krav. Å få ned tida det tar å få 
behandlet søknader er et viktig mål, også for sentrale myndigheter. Det er derfor vedtatt en 
egen tidsfristforskrift for behandling av akvakultursøknader der det er bestemt at det ikke skal 
gå mer en 22 uker å behandle en komplett søknad. Et krav om reguleringsplan vil trolig øke 
tiden det tar for tiltakshaver å få klarert en ny akvakulturlokalitet.  
 
Som faglig råd vil fylkesrådmannen anbefale at reguleringskravet for akvakulturlokaliteter 
bortfaller. Dette fordi lokaliteter er gjenstand for grundig saksbehandling ved 
konsesjonsbehandlingen. 
 
Dåapma 
Dåapma-området er et felles sammenhengende fjellområde på tvers av Nord -og Sør-
Trøndelag fylker og flere kommuner.  Området bør fortsatt forvaltes likt i de berørte 
kommunene, og fortrinnsvis omtales/avmerkes på plankartet.  
 
Kulturminner 
Fylkesrådmannen vil berømme Osen kommune for å ha utført en grundig 
konsekvensutredning for de automatisk fredete kulturminnene. Ivaretakelse av 
kulturminneverdiene står høyt og i fokus også i arealdelens bestemmelser og retningslinjer. 
Fylkesrådmannen er dermed svært tilfreds med plandokumentene slik de foreligger for de 
automatisk fredete kulturminnene.  Med utgangspunkt i usikkerheten med hensyn til hvor 
synlige og skjulte automatisk fredede kulturminner (fra før 1537) finnes, må fylkeskommunen 
ta forbehold om arealbruken når det gjelder slike. Sør-Trøndelag fylkeskommune presiserer 
derfor at det ved denne uttalelsen ikke gis samtykke til arealbruken. Dette gjør at de enkelte 
reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som høringsinstans for behandling og 
uttalelse.  
En nærmere avklaring av hvilke kulturminner mellom 1850 og vår tid som bør ha juridisk vern 
kan en kulturminneplan/ kommunedelplan for kulturminner avklare. jfr. Vedlegg 1 . Notat 
kulturminner. 
 
Alle kulturminnene Riksantikvaren har førstelinjeansvar er omhandlet i planbeskrivelse og 
ser ut til å være ivaretatt. Ut fra det plankartet som ligger på kommunens hjemmesider er det 
vanskelig å lese dette. Fylkesrådmannen ber om at hensynssonene må være tydelig 
avmerket med påskrift på plankartet. Hensynssonen for middelalderkirken skal også være 
SOSI-kode H730. 
 

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-1-reguleringsplan/id556815/
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Fylkesrådmannen ønsker å minne om at dersom nye tiltak innebærer inngrep i sjø (mudring, 
bygging av molo ol) skal Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie varsels. 
Vitenskapsmuseet vil vurdere muligheten for at tiltakene kan komme i konflikt med 
undersjøiske kulturminner etter Kulturminnelovens § 14. 
 

FYLKESRÅDMANNENS OPPSUMMERING 
Fylkesrådmannen ser mye positivt i arbeidet Osen kommune har gjort ved revisjonen av 
samfunnsdelen og arealdelen. Det har vært avholdt folkemøter og eget møte med 
næringslivet. Møtene har vært godt besøkt og kommunen har lyktes med å engasjere 
innbyggerne. Fylkesrådmannen vil allikevel kommentere følgende: 
 
Plankartet som er lagt ut til høring er krevende å lese. Det kunne med fordel ha vært påført 
noen stedsnavn. Statens kartverk gir råd og veiledning for framstilling av arealplaner.  
Videre må hensynssonene være tydelig avmerket med påskrift på plankartet.  
 
Fylkesrådmannen forventer at kommunen følger opp nasjonale forventninger til kommunal 
planlegging og regionale strategier med hensyn til tilrettelegging for økt matproduksjon.  
Planforslaget innebærer en reduksjon av fremtidig areal til akvakultur, sett i forhold til 
gjeldende arealplan. 
 
Oppsummering faglige råd 

 Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs i friluftsliv og turisme 
sammenheng. Fylkesrådmannen anbefaler at dette temaet tas inn i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

 Fylkesrådmannen anbefaler at reguleringskravet for nye akvakulturlokaliteter 
bortfaller.  

 Hensynssonene bør være tydelig avmerket med påskrift på plankartet. 
 
Avslutningsvis vil fylkesrådmannen l opplyse om at fylkeskommunen er i ferd med å lage en 
helhetlig og overordnet strategi for samferdsel for Fosen. I denne vil også Osen være en del. 
Fosenstrategien vil bli behandlet i fylkestinget i desember 2015. I nåværende planer er 
vegområdet som omhandler Osen lagt inn i Fosenvegprosjektet.  De utbedringer/ 
investeringer som ligger inne i dette prosjektet (Pakke 3) blir realisert ila 3-4 år. 
 

MULIGE ALTERNATIVE HOLDNINGER I SAKEN 
Fylkesrådmannen kan ikke se aktuelle prinsipielt alternative holdninger i saken, enn at 
fylkeskommunen kan avstå fra å sette vilkår, men tilrettelegging for økt matproduksjon angår 
vesentlige interesser for fylkeskommunen er satt til å ivareta. 
 

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON 
Fylkesrådmannen støtter hovedtrekkene i planen, men ber kommunen tydeliggjøre 
bestemmelser og retningslinjer for areal avsatt til ferdsel og areal avsatt til fiske, slik at 
områdene også åpner for akvakultur.  Ut fra regionale strategi for arealbruk, der det 
anbefales å tilrettelegge for økt sjømatproduksjon mener fylkeskommunen at det må åpnes 
for mulig framtidig akvakulturetableringer også innenfor områdene (eller i deler av områdene) 
avsatt til fiske samt områder avsatt til ferdsel. Fylkesrådmannen går derfor inn for at det 
settes vilkår for egengodkjenning på dette punktet. Jfr punkt 6 i innstillingen. 
 
Fylkesrådmannen har en del faglige råd og innspill til planen. Dette er omtalt i 
saksframlegget.  



  

NOTAT KULTURMINNER 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vil innledningsvis berømme Osen kommune for å ha utført en 
grundig konsekvensutredning for de automatisk fredete kulturminnene. Ivaretakelse av 
kulturminneverdiene står høyt og i fokus også i arealdelens bestemmelser og retningslinjer. 
Vi er dermed svært tilfreds med plandokumentene slik de foreligger for de automatisk fredete 
kulturminnene.  
 
I konsekvensutredningen er alle områder for bebyggelse og anlegg beskrevet og sjekket opp 
mot den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Det er imidlertid viktig å merke seg at 
brorparten av de eldste kulturminnene er ennå ikke registrert og erkjent. Det innebærer at de 
fleste reguleringsplaner vil måtte undersøkes og registreres med henblikk på slike 
kulturminner.  
 
Nyere tids kulturminner 
Alle bygninger fra før 1850, jf. kulturminnelovens § 25, bør gis  et juridisk vern i 
kommuneplanen. En nærmere avklaring av hvilke kulturminner mellom 1850 og vår tid som 
bør ha juridisk vern kan bare en kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner avklare. 
En slik plan vil måtte basere seg på en registrering av arkeologiske og nyere tids 
kulturminner som er av lokal interesse i kommunen. Vi viser i den sammenhengen til den 
nasjonale satsingen på dette området:  

Kommunene er særlig viktige for god forvaltning av kulturminner, men det krever 
kompetanse, innsikt i lokalhistorien og kunnskap om kulturminnene. Mange 
kommuner mangler gode oversikter over verneverdige kulturminner. Klima- og 
miljødepartementet og Riksantikvaren arbeider med mål om kunnskapsløft for 
kulturminneforvaltningen og har en satsing på dette som skal gå fram til 2017. Et 
viktig tiltak i satsingen er å legge til rette for at kommunene utarbeider 
kulturminneplaner som skal vedtas politisk i kommunene. Slike planer er gode verktøy 
for forvaltning av kulturminnene, og vil samtidig øke oppmerksomheten og 
kunnskapen om kulturminnene. (Riksantikvaren, prosjektet Kulturminner i 
kommunene) 

I påvente av en kulturminneplan er det særlig viktig at kulturminneverdier knyttet til 

objekter fra etter 1850, herunder øvrige SEFRAK-bygninger, blir utredet av kommunen i 
forbindelse med planarbeid eller søknad om tiltak, jf. Plan- og bygningslovens § 31.1.  
 
LFNR områder 
Det er store kulturlandskaps- og kulturminneverdier innenfor kommuneplanens LNFR 
områder. Flesteparten av Osens kulturminner ligger i slike områder. Gjennom LNFR-formålet 
er kulturminnene allerede gitt et visst vern mot tiltak som ikke er ledd i landbruksdrift, 
friluftsliv, naturvern og reindrift.  
 
Digitalt sektorkart og kulturminneregister 
Tilgang til kilder og grunnlagsdata er essensielt for en god og forutsigbar arealforvaltning. For 
at dette skal kunne skje må det finnes lett tilgjengelige registre og opplysninger om de 
kulturminnene som hittil er registrert.  
 
Vi vil oppfordre til at det innarbeides som fast rutine at et digitalt sektorkart for kulturminner 
legges til grunn ved all planlegging. Den nasjonale kulturminnebasen Askeladden gir en 
oppdatert status for registrerte automatisk fredete kulturminner i kommunen. En må imidlertid 
være oppmerksom på at Askeladden ikke kan oppfattes som en fullstendig oversikt over 
kommunens kulturminneressurser. Det er heller et uttrykk for nåværende kunnskapsstatus.  
 
 



Brukernavn og passord til Askeladden tildeles av Riksantikvaren på forespørsel, adressen for 
slik forespørsel er: 
https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/UserForm.aspx?Innsyn=false&LanguageKey=nb
-NO 
    
Det er mulig å legge til sanntidsdata fra Askeladden inn i egne GIS-systemer, såkalt WMS-
tjeneste, og vi oppfordrer kommunen til å benytte seg av denne muligheten. Alle 
oppdateringer og nyregistreringer som legges inn i Askeladden blir med en gang synlige for 
alle saksbehandlere i kommunen. Det står mer å lese om dette på 
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/  
 
Avsluttende presisering 
Med utgangspunkt i usikkerheten med hensyn til hvor synlige og skjulte automatisk fredede 
kulturminner (fra før 1537) finnes, må fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken når det 
gjelder slike. Sør-Trøndelag fylkeskommune presiserer derfor at det ved denne uttalelsen 
ikke gis samtykke til arealbruken. Dette gjør at de enkelte reguleringsplaner må sendes 
fylkeskommunen som høringsinstans for behandling og uttalelse.  
 
 
 
 
 

Riksantikvarens innspill: 
 
Alle kulturminnene RA har førstelinjeansvar for skal være ivaretatt dersom plankartet fremstiller 
disse riktig. Ut fra det materialet som ligger på kommunens hjemmesider er det vanskelig å lese 
dette, og ber fylkeskommunen om å spille inn at hensynssonene må være tydelig avmerket på 
plankartet.   Hensynssonen for middelalderkirken skal også være SOSI-kode H730. 
 
 
Vennlig hilsen 

 

 

Ole Christian Tollersrud 

Seniorrådgiver  

Riksantikvaren, Samfunnsavdelingen 

tlf: 98228734 

 

 

https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/UserForm.aspx?Innsyn=false&LanguageKey=nb-NO
https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/UserForm.aspx?Innsyn=false&LanguageKey=nb-NO
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/
http://www.riksantikvaren.no/
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SAMEDIGGI
SAMETINGET

Osen kommune
7740 STEINSDALEN

AAMHTSREERUE/SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT/VAR REF. BIEJJIE/DATO

Pål Nilsen. +47 78 47 40 21 15/2769 - 8 16.06.2015

palmilsen©samediggi.no Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse

Uttalelse til offentlig høring. Kommuneplan 2015-2026, Osen
kommune

Vi viser til Deres e-post av 8.5.2015 hvor det opplyses at kommuneplanes samfunnsdel er på
høring frem til 19.6.2015. Det vises til Osen kommunes hjemmeside for sakens dokumenter. På
kommunens hjemmeside fremkommer det at også kommuneplanens arealdel er på høring, med
samme høringsfrist som samfunnsdelen. Sametinget uttaler seg til både samfunnsdelen og
arealdelen.

Kommuneplanes samfunnsdel

Vi ber om at man i kommuneplanens samfunnsdel tar inn et punkt om at kommunens planer og
arealdisponeringer skal sikre arealgrunnlaget for den sørsamiske reindrifta som er til stede i
kommunen. I den anledning vil vi vise til Lov av 27.6.2008 om planlegging byggesaksbehandling
(plan og bygningsloven) § 3-1, punkt c, hvor det fastslås at i planer utarbeidet i henhold til loven
skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Kommuneplanens arealdel

Tiltak (større tiltak og mindre høringspliktige tiltak) i områder som ikke tidligere er avklart i forhold til
samiske kulturminner etter Lov av 9.6.1978 (kulturminneloven) må forelegges Sametinget i henhold
til kulturminneloven § 8.1 eller § 9 før de iverksettes.

Vi har ikke øvrige merknader til planforslagene.

Pål Nilsen
seniorråddeaddi/seniorrådgiver

Heelsegh /Med h.

J

Sten Olav-Heahttå \
fågajodiheaddji/faglede

•



Fosen reinbeitedistrikt 15.06.15

Terje Haugen

Sjøåsen

7750 NAMDALSEID

Osen kommune

7740 STEINSDALEN

Deres ref: 

KOMMUNEPLANES AREALDEL  2015-2026 - HØRING

Viser til e-post 08.05.15 om høring av Kommuneplanens arealdel 2015-2026.

Fosen reinbeitedistrikt har ingen innvendinger til de nye, fremtidige byggeområdene planen 

legger opp til. Alle disse påvirker reindriftsinteressene i liten grad.

Det er inntegnet en snøscooterløype for fritidskjøring i planen, men at den kun er veiledende.

Vi har derfor ikke tatt stilling til den nå, regner med at behandling av snøscooterløyper vil 

skje senere.

I bestemmelser og retningslinjer 4.1 Landbruk-, natur- og frilufts formål samt reindrift er vi 

usikker på om 4.1.4 Gjeterbu/skogsbu også gjelder for reindrift.

Ifølge forskrift for godkjenning av gjeterhytter i reindriften med hjemmel i reindriftsloven må 

oppføring av gjeterhytte i reindrift godkjennes av Reindriftsstyret ut fra bl.a. reindriftsmessige 

behov. 

Dersom dette punktet også gjelder for gjeterhytter for reindrift stiller vi spørsmål om 

kommunen kan bestemme både behov for gjeterhytter, «det tillates ikke etablert mer enn en

Gjeterbu/skogsbu per driftsenhet», og et maks areal på hele 25kvm inkludert utedo og maks 2 

bygninger.

Har undersøkt en del, ingen reinbeitedistrikt vi har vært i kontakt med har eller har hørt om 

lignende bestemmelser.

  

Med hilsen

Terje Haugen



_

OSEN

! U'il 201,5

Osen kommune
Utvikling og miljø
7740 STEINSDALEN

Deres ref:
Vår ref.2015/99544
Dato:15.06.2015
Org.nr:985 399 077

Mattilsynet

SVAR PÅ HØRINGSUTALELSE, OSEN KOMMUNE

Mattilsynet har blitt bedt om å gi uttalelse på Osen kommune sin kommuneplan for 2015-2026.
Dette ser ut til å være en omfattende plan som i hovedsak vil ha fokus på kystsonen og berøre
forholdsvis små endringer på land. Det er planlagt oppgradering av eksisterende naustområder
samt å etablere nye, og etablering av nye småbåt-havner.
Det er i tillegg planlagt to nye boligfelt (ett foreslått tatt inn) og seks (tre foreslått tatt inn) nye
hyttefelt.

Mattilsynet forvalter Matloven og Drikkevannsforskriften. Mattilsynet vil dermed ha fokus på om
planen vil berøre de allerede eksisterende vannforsynings anleggene og eventuelle reserve-vanns
kilder.

Aktuelt regelverk
§ 4. Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem

Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan
medføre fare for forurensing av drikkevannet.

Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre
fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett på land,
innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip. Med aktivitet menes også utøvelse av allemannsretter. Det
sentrale Mattilsynet kan ved forskrift forby eller sette vilkår som nevnt ovenfor. Før vedtak treffes
skal det innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og
arealdisponering.

Myndighet etter denne bestemmelse omfatter ikke inngrep som er å regne som ekspropriasjon av
rådighet etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 1.

Vannverkseier skal ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte informere allmennheten om
forbudet mot forurensing av drikkevann.

Det er virksomheten/vannverkseier som er ansvarlig. Dette betyr at utbygger må ha nærkontakt
med vannverkseier under bygging/planarbeid i områder det befinner seg en vannkilde eller en
reservevannkilde. Det må da sørges for nødvendige forholdsregler og eventuelt ansvar/erstatning
hvis utbygger kommer i skade for å forurense vannkilden.

www.mattilsynet.no

Mattilsynet Saksbehandler: Tove Marie Hervik Postadresse:
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Tlf: 22400000 Felles postmottak, Postboks 383
Fosen E-post: postmottakgmattilsynet.no 2381 Brumunddal

(Husk mottakers navn) Telefaks: 23 21 68 01



Vurdering
I kommuneplanens areal del «Bestemmelser og retningslinjer» under punkt 6.1.1 er det tatt
forholdsregler som sier at alle terrenginngrep og aktivitetsendringer skal foreligge kommunen før
gjennomføring og eventuelt konsekvensvurdering i forhold til drikkevannet, og det er forbudt mot
stoffer som kan forurense drikkevannet. Drikkevannskildene i Osen kommune består av
grunnvannsbrønner og vil dermed ikke være i en overhengende fare med tanke på forurensning fra
overflaten.
Alle reservevannkilder og klausuleringsområder for løs masser er vist i arealplanen. Det er også
tatt med mulig forurensning av drikkevann i ROS analysen.

Konklusjon
Det er viktig at drikkevannskilder og reserve-vann kilder kommunen har ansvaret for sikres mot
forurensning. Det kan se ut som dette er tatt høyde for i arealplanen og i ROS analysen. Det er
allikevel slik at det kan oppstå hendelser som er vanskelig å forutse, og i den anledning ønsker
Mattilsynet at utbygger i samråd med vannverkseier tar følgende forhåndsregler:

Det etableres rutiner som sikrer at utbygger varsler vannverkseier og tilsynsmyndighet hvis
det skulle oppstå hendelser som kan få følger for vannkvaliteten under utbygging

Det etableres en beredskapsplan(f.eks. med tanke eventuelle lekkasjer fra
anleggsmaskiner m.m.)

Med hilsen

(5(1C) YVIIC

Tove Marie Hervik
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postmottak@osen.kommune.no 
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OSEN KOMMUNE – HØRING AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 
 
 
Vi viser til høring av forslag til kommuneplanens arealdel (2015-2026) for Osen kommune.  
 
FMC ønsker å benytte anledningen til å gi våre innspill til Osen kommune i forbindelse med 
planprosessen.  
 
Kort om FMC Biopolymer   
FMC er den største aktøren i Norge som høster og foredler stortare til alginat. Alginatet 
benyttes i en rekke produkter innen næringsmiddelindustrien og i livsviktige medikamenter 
innenfor farmasi. Vi har mer enn 50 års erfaring fra bærekraftig høsting av stortare i Norge. 
Vi høster årlig ca. 160.000 tonn stortare. Det tilsvarer om lag 2,5 prosent av den årlige 
tilveksten. Til sammenligning høster stormer og uvær om lag 6-7 millioner tonn stortare 
hvert år. Virksomheten har hele sin verdikjede i Norge inkludert forskning og utvikling. Vi 
omsetter for i overkant av 1 milliard kroner i året og sysselsetter 140 personer i Norge.  
 
FMCs innspill til kommuneplanens arealdel  
I høringsutkastets punkt 5.4.1 heter det:  
«Tareskogen skal sikres for bevaring av oppvekstområder for fiskeyngel og biologisk 
mangfold ellers. Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til fiske.» 
 
I høringsutkastets punkt 5.7.1 heter det:  
«Naturmangfoldet skal sikres for bevaring av oppvekstområder for fiskeyngel og 
beiteområder for sjøfugl. Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til naturområde i sjø.» 
 
FMC reagerer sterkt på forslaget fra Osen kommune om å forby høsting av tare. På bakgrunn 
av følgende punkter ber vi Osen kommune om å endre teksten slik at høsting av tare også i 
fremtiden kan gjennomføres i samsvar med forskrift fastsatt av Fiskeridirektoratet. 
 

 Det foreligger ikke entydig vitenskapelig dokumentasjon som påviser at høsting av 
tare har negativ påvirkning på fisk og andre marine organismer. 
 

 Når det gjelder hensynet til sjøfugl, vil FMC påpeke at det heller ikke her foreligger 
vitenskapelig dokumentasjon på at høsting av tare påvirker sjøfuglbestandene. 
I Rogaland, der høsting har pågått kommersielt i mer enn 50 år, viser viktige 
indikatorarter av sjøfugl god vekst, selv i hekkeområder der FMC høster tare. FMC 
har hatt god dialog med Norges ledende forsker på temaet sjøfugl og tare, Svein H. 
Lorentsen (Nina).  
 

FMC Biopolymer AS 
P.O.BOX 223 
N-1377 Billingstad 
Norway 
 
Phone: +47 67815522 
Fax: +47 67815510 
 
 
Org.nr: 980 859 525 
www.fmcbiopolymer.com 
www.stortare.no 



 FMC finner Osen kommune sitt forslag om å bruke plan- og bygningsloven til å forby 
høsting av tare problematisk. Ressursforvaltning omfattes ikke av plan- og 
bygningsloven, men av andre lover og forskrifter. I departementets veileder fremgår 
det eksplisitt at «Planleggingen skal legge til rette for verdiskapning og 
næringsutvikling (bokstav d) …. Loven er et viktig virkemiddel for å legge til rette for 
næringsvirksomhet og sysselsetting, både gjennom aktiv næringsplanlegging i 
kommuner og regioner, og ved å sette av arealer til næringsvirksomhet som kan 
være utbyggingsklare når interesser og behov melder seg. Det må legges til rette for 
etableringer slik at bedrifter kan tiltrekkes når produksjons- og markedsmuligheter 
melder seg.» 
 

 FMC vil vise til rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav 2050» som peker 
på at tarehøsting og taredyrking vil være den marine næringen som vil ha størst 
vekst frem mot 2050. Omsetningen spås å øke fra drøyt 1 milliard kroner i dag til 40 
milliarder kroner i 2050. Til sammenligning spår rapporten at verdiskapingen basert 
på fangst av villfisk vil beløpe seg til 50 milliarder kroner i 2050.  

 
 
FMCs innspill  
FMC har blitt overrasket over, og vil på det sterkeste motsette seg forslaget om å forby 
taretråling. Vi forstår at Fiskeridirektoratet vil følge opp saken overfor kommunen og om 
nødvendig fremme innsigelse til planen dersom forbudet mot taretråling blir stående. 
 
FMC ber Osen kommune avgjøre saken basert på saklige hensyn og tillate høsting av tare, slik 
at planverket er i tråd med Fiskeridirektoratets vedtatte forskrift for høsting av tare i Sør-
Trøndelag, veilederen for utforming av planer etter plan- og bygningslover, oppdatert 
kunnskap fra Havforskningsinstituttet og for å posisjonere Osen kommune i forhold til en 
fremtidig verdiskaping basert på høsting og dyrking av tare i regionen.  
 
 
For FMC 
 
Ole Damm Kvilhaug  
Råstoffsjef 
 
 
 
 
 
 

 



Til kommunestyresak 36/15 Kommuneplanens arealdel 2015.2026 – 2. gangs politisk 
behandling:

Endringsforslag som gjelder Seter havn:
Det bør tillates å legge ut et felles flytekaianlegg for 6-10 mindre båter  like aust for 
Seter brygges areal i tillegg til de anleggene som allerede er lagt inn i planen.







Fra: per christian[pcmyhra@hotmail.com]
Dato: 19.06.2015 00:15:08
Til: Postmottak Osen kommune
Tittel: Arealplan på Seter.

Referanse   F21     Valhaugen.

I forslaget til arealplanen er området regulert til fritidsbebyggelse.
Området ligger midt i bebyggelsen for fastboende på Seter.
Det er tidligere bestemt av grunneierne at fritidsbebyggelse ikke skal tillates innenfor utmarksgjerdet.
Som medlem i sameiet (gnr. 1 bnr.5) kan jeg ikke se at det er gjort noe vedtak som opphever denne 
bestemmelsen.
Vil på det sterkeste fraråde at området reguleres til fritidsbebyggelse.

Seter den 18-6-15 

Mvh.

Per Chr. Myhra.

Ragnar Buhaug. 
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