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6 Innspill, konsekvensutredninger og 

ROS-analyse 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel ble meldt 02.04.14. Planen er utarbeidet 
på bakgrunn av planprogrammet vedtatt i kommunestyrets møte 23.06.14, sak 40/14.  
Med bakgrunn i planprogrammet og innspill til planarbeidet ble det utarbeidet et forslag til 
arealdel bestående av følgende dokumenter: 
 

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

 
Planbeskrivelsen, konsekvensutredning og ROS-analyse beskriver planens intensjoner og 
hvilke vurderinger som ligger bak. Plankartet viser hvilke arealformål områdene er avsatt til. 
Bestemmelsene fastlegger forutsetningene for arealbruken. Plankart og planbestemmelser er 
juridisk bindende.  
 
Kommunestyret vedtok i møte 06.05.15, sak 21/15, å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 19.06.15.  



Videre saksgang 
En sammenstilling av innkomne uttalelser til høring og offentlig ettersyn ettersendes før 
kommunestyrets behandling. Det skilles i denne sammenheng mellom tre ulike typer 
uttalelser; innsigelse, mangel og merknad. 
 
Berørt statlig og regionalt organ kan iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-4 fremme 
innsigelse til planforslaget i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning 
ellers som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. 
 
Når det foreligger innsigelse kan kommunen ikke vedta å egengodkjenne planen uten å 
imøtekomme innsigelsen. Der en innsigelse knytter seg til klart avgrensede deler av planen, 
kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha 
rettsvirkning. 
 
Dersom kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det foretas mekling 
mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender 
planen og innsigelsen, med meklerens tilrådning, til departementet. Departementet avgjør om 
innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens 
arealdel som finnes påkrevd. 
 
En mangel er et juridisk forhold som ikke er i samsvar med pbl. Mangler kan bidra til at 
planen blir ugyldig og bør av den grunn rettes opp. 
 
En merknad kan være en uttalelse til planforslaget fra statlig eller regional myndigheter som 
bærer preg av å være en tilrådning, eller en uttalelse fra private. Kommunen kan enten ta 
merknadene til følge gjennom en mindre justering av planen, eller opprettholde planen 
uendret. 
 
Vedtak av plan 
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen, jf. pbl. § 11-15. Dersom kommunestyret vil 
treffe vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har 
vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, 
tas opp til ny behandling. 
 
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av 
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte 
statlige myndigheter. 
 
 
Vurdering: 
Det vises til vurderingene gjort i vedlegget «Sammenstilling av høringsuttalelser». På 
bakgrunn av disse vurderingene er det gjort endringer i plandokumentene i forhold til utsendt 
høringsutkast. Disse er beskrevet under og uthevet med rød skrift i vedlagte planbeskrivelse, 
bestemmelser og retningslinjer. 
 
Vilkår for egengodkjenning fra Fiskeridirektoratet vedrørende bestemmelse som forbyr 
tarehøsting i områder avsatt til fiske og naturområde i sjø foreslås ikke imøtekommet. Det 
hefter da innsigelse ved disse områdene, og planen kan ikke egengodkjennes uten at disse 
unntas fra rettsvirkning. Det foreslås mekling på disse områdene. 
 
Endringer i planbeskrivelsen 

• LNF(R) områder er rettet fra sosi kode 5001 til sosi kode 5100. 
• Hensynssone for Osen kirkested er rettet i til H730_74 i planbeskrivelsen. 
 



Endringer i plankartet 

• Arealformål med sosi kode 5001 er rettet til sosi kode 5100. 
• Skytebane er rettet fra sosi kode 1500 til sosi kode 1400. 
• Området avsatt til formål fritidsbebyggelse i og ved Urddalen naturreservat er tilbakeført 

til formål LNFR. 
• Hensynssone H520_23 er rettet opp 
• Påskrift på hensynssoner er tydeliggjort. 
• Områder avsatt til småbåtanlegg iht. bestemmelsenes kap. 2.6 vises med sosi kode 1500. 
 

Endringer i bestemmelser og retningslinjer 
Følgende er innarbeidet: 
• Generell bestemmelse vedrørende sikker byggegrunn i kap. 2.1 
• Bergvesenet er erstattet med Direktoratet for mineralforvaltning i punkt 2.5.1. 
• Nytt pkt. 2.5.2 med krav om konsesjon jf. mineralloven og regulering for større anlegg. 
• Nytt kap. 2.6 med bestemmelser for etablering av småbåtanlegg uten krav om regulering. 
• Ny tabell hvor områder avsatt til småbåtanlegg er flyttet fra kap. 5.3. 
• Unntak for reindriftens gjeterhytter i pkt. 4.1.4. 
• Presisering av at pkt. 4.1.5 gjelder virksomhet som inngår i landbruksbegrepet. 
• Begrepet «drivbar» er tatt ut av retningslinje til kap. 4.2. 
• Nytt underpunkt 5.2.2 - Lokaliteter for akvakultur kan etableres etter nærmere avklaring 

med fiskerinæringen. 
• Endring av kap. 5.3 med bestemmelser for etablering av småbåthavn uten krav om 

regulering med presisering. 
• Nytt underpunkt 5.4.2 - Lokaliteter for akvakultur kan etableres etter nærmere avklaring 

Endring av tabell hvor områder avsatt til småbåtanlegg er flyttet til tabell under kap. 2.6 
slik at kun områder avsatt til småbåthavn gjenstår. 

• Presisering av kap. 5.5 - Akvakultur inngår i tillegg i hovedformålet «bruk og vern av sjø 
og vassdrag». 

• Nytt pkt. 5.8.1 om at RPR skal legges til grunn ved behandling av enkeltsaker. 
• Vurderingskrav for kvikkleire i kap. 6.1. 
• Setningen «Ny bebyggelse og anlegg bør etableres utenfor slike hensynssoner» er tatt ut 

av tredje kulepunkt i retningslinje til kap. 6.2. 
 
Endringer i innspill, konsekvensutredninger og ROS-analyse  

• Gårds- og bruksnummer er tatt inn for innspillene som er konsekvensutredet. 
• Konsekvensutredning av småbåtanlegg iht. bestemmelsenes kap. 2.6 er samlet i eget 

kapittel. 
• Kartutsnitt for småbåtanlegg er oppdatert med riktig planformål. 
 
 
Oppsummering: 
Vilkår og merknader fra sektormyndigheter og private er innarbeidet i vedlagt plankart og 
planbestemmelser som gjengitt over. Det gjenstår da innsigelse fra Fiskeridirektoratet 
vedrørende bestemmelsen om forbud mot taretråling i områder avsatt til formål fiske og 
formål naturområde i sjø. Det anbefales at disse formålene med bestemmelser unntas 
rettsvirkning ved egengodkjenning av kommuneplanen. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
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. 
 
 
Saksprotokoll i Osen kommunestyre - 24.06.2015  
Behandling: 
Rådmannens endrer sin innstilling slik: 
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.  
 
 
Ny innstilling blir som følger: 
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.  
 
Tilleggsforslag fra OS-AP v/Tone Engan: 
Forslag om at hyttefeltet Dyrgrova fjernes fra arealplana. Arealet tilbakeføres til LNF(R). 
 
Tilleggsforslag fra OS-KRF/V v/Per Rødøy: 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.  
 
Det ble stemt over rådmannens forslag: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over tilleggsforslag fra OS-AP: Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over tilleggsforslag fra OS-KRF/V: Forslaget ble forkastet mot 6 stemmer. 
 
 
Endelig 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). 
 
 
 
 
Roar Leirset 
rådmann 


