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1633 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - 3. GANGS POLITISK 

BEHANDLING  

 

Vedlegg 

1 Uttalelse - Kommuneplanens arealdel 2015-2026 

2 15/5127-11 Osen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 

3 Planbeskrivelse 260816 

4 Planbestemmelser 260816 

5 Plankart 260816 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel ble meldt 02.04.14 og planen ble 

utarbeidet på bakgrunn av planprogram vedtatt i kommunestyrets møte 23.06.14, sak 40/14.  

Kommunestyret vedtok i møte 06.05.15, sak 21/15, å legge planforslaget ut til høring og 

offentlig ettersyn med høringsfrist 19.06.15. Ved 2. gangs politisk behandling i møte 

24.06.16, sak 36/15, ble det fattet følgende vedtak: 

 

Osen kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-16 

kommuneplanens arealdel for 2015-2026 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser 

datert 21.06.15 og unntar områder avsatt til formål fiske og formål naturområde i sjø, samt 

bestemmelsenes pkt. 5.4.1 og 5.7.1, fra rettsvirkning. Det bes om mekling på disse 

områdene, jf. pbl § 5-6. 

 

I planbestemmelsenes pkt. 5.2.2 og 5.4.2 erstattes formuleringen «fiskerinæringen» med 

«berørte sektormyndigheter». I plankartet flyttes flytebrygge i Åkvika til nordsiden av vika. 

Hyttefeltet Dyrgrova fjernes fra arealplana. Arealet tilbakeføres til LNF (R). 

 

Mekling med Fiskeridirektoratet som innsigelsesmyndighet ble foretatt hos Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag 11.09.15. Meklingen førte ikke frem, og saken ble oversendt kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse. 

 

Det ble avholdt møte med KMD og andre interessenter 15.01.16. Endelig vedtak i saken ble 

fattet 07.06.16. Departementet konkluderte slik: 

 

Departementet mener at kommunen gjennom bruk av plan- og bygningsloven kan ivareta 

hensyn til natur og fiske i sjø. I denne saken er det to lovverk og prosesser som bør 



samordnes bedre. Kommunene må sikres reell medvirkning og hensyn til natur og fiske og 

andre lokale forhold må vurderes i arbeidet med de fylkesvise forskriftene om høsting av 

tare. 

 

Departementet endrer bestemmelsen om forbud mot taretråling til en retningslinje. 

Departementet legger til grunn at det tas hensyn til kommunens ønsker om å ta vare på 

naturverdiene knyttet til tareskogen og hensyn til fiske ved neste revisjon av den fylkesvise 

forskriften. 

 

Vedtak: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens 

bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsenes pkt. 5.4.1 og 5.7.1 om forbud 

mot høsting av tare endres til en ikke juridisk bindende retningslinje, slik at den ikke får 

virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til 

grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til naturmangfold og fiske følges opp ved 

senere revisjon av forskriften. 

 

Ved 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel manglet uttalelse fra Statens 

Vegvesen. Denne er også vedlagt saken. I høringsuttalelsen stilles ingen vilkår for 

egengodkjenning av planen.  

 

 

Vurdering: 

KMD har konkludert sin vurdering med at kommunen kan ivareta hensyn til natur og fiske i 

sjø gjennom plan- og bygningsloven, men at både lovverk og prosesser bør samordnes bedre. 

Ved at KMD endrer bestemmelsen om forbud mot høsting av tare til en retningslinje er 

saksbehandlers tolkning at forbudet ikke vil gjelde for gjeldende tarehøstingsforskrift, men 

skal hensyntas ved neste rullering. 

 

Områder avsatt til fiske og naturområde i sjø i arealdelen er i dag unntatt rettsvirkning i 

påvente av KMDs avgjørelse og det må fattes nytt planvedtak der disse områdene inntas.  

 

På bakgrunn av KMDs vedtak gjøres følgende endringer i plandokumenter godkjent i 

kommunestyresak 36/15: 

 

Endringer i planbeskrivelsen 

 Teksten «For å sikre fiskeressursene/naturverninteressene er det lagt inn en bestemmelse 

til formålet som forbyr høsting av tare i disse områdene.» endres i pkt. 3.5.5 og 3.5.8 ved 

at ordet bestemmelse erstattes med ordet retningslinje. 

 

Endringer i bestemmelser og retningslinjer 

 Bestemmelsenes pkt. 5.4.1 og 5.7.1 endres til en ikke juridisk bindende retningslinje, slik 

at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting. 

 Bestemmelsenes pkt. 5.4.2 erstatter pkt. 5.4.1. 

 

Endringer i plankartet 

 Områder avsatt til formål fiske og formål naturområde i sjø gis rettsvirkning. 

 

 

Oppsummering: 

Etter vedtak i KMD er planbeskrivelse og planbestemmelser endret. Plankartet som tidligere 

er vedtatt med begrenset rettsvirkning må vedtas på nytt.  

 



 

Rådmannens innstilling: 

Osen kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15 

kommuneplanens arealdel for 2015-2026 med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser 

datert 26.08.16. Hele planområdet gis rettsvirkning fra vedtaksdato. 

 

 

Roar Leirset 

rådmann 


