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Kommunedirektørens innstilling 
Jf. Pbl. § 10-1 sendes forslag til kommunal planstrategi for Selbu kommune ut på høring og 
offentlig ettersyn i 30 dager før kommunestyrets behandling. Planstrategien er for gjeldende 
valgperioden 2019-2023. 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 

Jf. plan- og bygningsloven §10-1 skal kommunene senest ett år etter konstituering av det nye 
kommunestyret vedta en planstrategi for den kommende kommunestyreperioden. 
 
Gjennom planstrategien skal kommunen klargjøre hvilke planoppgaver kommunen må 
gjennomføre for å legge til rette for den ønskede utviklingen. Basert på kunnskap om forholdene 
i kommunen kan man gjennom planstrategien se på hva som er tilstanden i kommunen i dag, 
hva som er de største utfordringene og hva som er kommunens mål for de neste fire årene. 
 
Målet med Selbus kommunale planstrategi er at den skal være realistisk og oppnåelig. Den skal 
også være enkel å bruke, kortfattet og konkret. 
 
Prosessen 
Arbeidet med kommunal planstrategi for Selbu kommune ble igangsatt vinteren 2020.  
I kommuneplanens samfunnsdel (KPS) er det en rekke visjoner for Selbu kommune fram til 
2030. For å sikre en rød tråd i kommunens overordnede planverk ble sektorene oppfordret til å 
se på punktene i KPS for å vurdere hvordan deres planer er med på å legge til rette for at 
kommunen skal nå sine mål og visjoner. De ulike sektorene har laget utfordringsbilder med 
fokus på det planmaterialet de er ansvarlige for, og hvorvidt disse planene er oppdaterte og gode 
nok til at målene i KPS kan følges opp. Sektorene skulle også vurdere om det er behov for nye 
planer i denne kommunestyreperioden.  
 
De ulike utfordringsbildene og bidragene til planstrategien er vedlagt saksframlegget. 
Begrunnelsene for eventuelle revideringer av planer eller behovet for nye planer vil være mer 
utfyllende i utfordringsbildene enn i selve planstrategidokumentet. 
 
14.05.20 ble det sendt ut kunngjøring til sektormyndigheter og nabokommuner om igangsatt 
arbeid med kommunal planstrategi. I kunngjøringen ba kommunen om at eventuelle innspill ble 
sendt innen 05.06.20. Kommunen fikk innspill fra sju sektormyndigheter, disse er vedlagt 
saksframlegget og gjengitt kort til slutt i saksframlegget. 

Planstrategidokumentet 

Planstrategidokumentet består av ulike kapitler. Folkehelsegruppa har sammenstilt statistikk fra 
de siste årene som danner et grunnlag for oversiktsdokument for folkehelsa i Selbu. Dette 
oversiktsdokumentet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planstrategien. Oppsummeringen av 
hovedfunnene, styrker og utfordringer, er tatt med i planstrategien. Oversiktsdokumentet for 
folkehelsa i Selbu skal også vise vurdering for folkehelsen og anbefalte satsingsområder for 
kommunen i denne kommunestyreperioden. Sistnevnte punkter er ikke ferdigstilt i 
oversiktsdokumentet for folkehelsa enda, og er derfor ikke limt inn i planstrategien. Anbefalte 
satsingsområder limes inn i planstrategidokumentet før dokumentet skal sendes på høring, og før 
det sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Videre er det tatt en gjennomgang av hva som ble gjennomført av målene som ble satt i forrige 
kommunale planstrategi (periode 2015-2019). Deretter følger en presentasjon av kommunens 
kretsløp av planer, og viktigheten av kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel med 
økonomiplan. I handlingsdel med økonomiplan for perioden 2020-2023 har kommunedirektøren 
foreslått seks prioriterte fokusområder som er hentet ut fra kommuneplanens samfunnsdel. For å 



sikre en rød tråd i kommunens overordnede planer er disse punktene også presentert i 
planstrategien. 
 
Vurderingen av planbehov omhandler de ulike fagområdenes behov for revidering av planer, 
eventuelt nye planer i denne kommunestyreperioden. I dette kapitlet er utfordringsdokumentene 
utarbeidet av administrasjonens sektorer (disse er vedlagt saksframlegget) presentert i korte 
trekk for å beskrive de ulike planbehovene. Overskriftene i dette kapitlet i planstrategien 
samsvarer ikke til administrasjonens sektorer. Det er i stedet for gjort et forsøk på å sortere de 
ulike planene etter fagområde. De planene som dekker flere fagområder er listet opp under 
overordnet kommunal planlegging. 
 
De siste delkapitlene viser lister over kommunens planer. Først en liste som viser de planene 
som det er behov for å revidere, eventuelt utarbeide fra starten av. Disse prioriteres med tallene 
1,2 eller 3. Denne måten å prioritere på er omtalt i metodikk-kapitlet. Påfølgende liste viser de 
planene kommunen har som rulleres fast. Videre vises kommunens planer som ikke behøver å 
revideres. Liste nummer to og tre er tatt med i planstrategien for å vise en oversikt over alle de 
kommunale planene Selbu har. Den siste listen viser planer som kommunen ikke har, men som 
er vurdert i prosessen med planstrategien og som av ulike grunner ikke prioriteres utarbeidet i 
denne kommunestyreperioden. 
 
Innspill til kunngjøring av oppstart av arbeid med kommunal planstrategi 
Innspill til planstrategi 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Viser til vårt brev til kommunene «Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi», datert 
24.09.2019, samt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-
2023. 
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkeskommunen kan bidra med underlag til kommunens vurderinger av utfordringer. I den 
sammenheng viser vi til Regional planstrategi for fylkestingperioden 2020-2023 som nylig 
har vært på høring. Regional planstrategi inneholder bl.a utviklingstrekk i Trøndelag og 
prioriterte satsinger i fylkestingsperioden. Det bør være mulig å kjenne igjen overordnede 
mål fra den fylkeskommunale planstrategien i den kommunale strategien. 
Viser også til statistikkheftet «Trøndelag i tall». 
 
For at planstrategien skal bli et best mulig styringsverktøy bør det legges opp til en tett 
dialog mellom administrasjonen og politisk nivå i arbeidet med å prioritere mål og 
planoppgaver. 
NVE 
Viser til NVEs veileder 2/20/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging, der det er beskrevet hvordan våre forvaltningsområder skal 
ivaretas i kommunale planer. 
 
NVE mener at planstrategien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal se til at 
faren for oversvømmelse, flom og skred blir identifisert på overordnet nivå i kommunen. 
NVE forventer at kommunen går gjennom sine tettsteder og utbyggingsområder, og 
analyserer hvilke områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til skred-, 



flom- og overvannsutfordringer. Områder der man har bygd seg inn i flomutfordringer 
(eller områder der man er i ferd med å gjøre dette) er viktig å identifisere. 
 
Det er viktig at kommunen har søkelys på klima og klimatilpasning. Ifølge PBLs § 3-1 
første ledd bokstav g) er tilpassing til forventa klimaendringer en planoppgave. 

- Overvannshåndtering 
- Flomfare 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal ligge til 
grunn for den kommunale planleggingen jf. PBLs § 6-2. 
 
Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og 
utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. 
 
NVE anbefaler at kommunen har en tydelig strategi for forvaltning av vassdragene. Det kan 
være å etablere avstandsgrenser, unngå tiltak i vassdrag og vassdragsnære områder og 
unngå bekkelukkinger. 
 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Kommunens planer å derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har 
konsesjon eller energi- og vassdragslovgivningen. 
Statens vegvesen 
Nasjonal transportplan (2018-2029) har følgende overordnet mål: Et transportsystem som 
er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 
 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023 skisserer noen av 
utfordringene. På samferdselsområdet knytter dette seg bl.a til temaet bærekraftig areal- og 
transportutvikling. 
 
Forventningene videreføres i stor grad gjennom Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). Disse sier bla.a at planlegging av 
utbyggingsmønsteret og transportsystemet må samordnes for å oppnå effektive løsninger 
slik at transportbehovet kan reduseres, og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I den sammenheng nevner vi Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal 
gåstrategi som bør være en del av grunnlaget for planarbeidet. 
Direktoratet for mineralforvaltning 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. 
Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre tilgjengelighet til 
mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, samtidig som miljø- og 
samfunnshensyn ivaretas. 
 
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan bidra 
til dette. 
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: Fylkeskommunene og 
kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer og avveier utvinning mot 



miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i 
et regionalt perspektiv. 
 
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av mineralressurser 
ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer også å sikre 
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende generasjoner. 
 
DMF anbefaler at det gjøres en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig 
grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av kommunens mineralressurser. Videre 
bør det gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på nødvendige mineralske 
ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging. 
 
DMF anbefaler at det utarbeides temaplan for mineralressurser, hvor lokal forvaltning av 
ressursene inngår. Temaet kan også tas inn i overordnede føringer i kommuneplanens 
samfunnsdel, slik at grunnlaget for videre håndtering av temaet mineralressurser og 
områder for råstoffutvinning er vurdert før revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Sametinget 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i 
planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv (jf. 3-1.) Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor 
også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i 
kommuneplanleggingen. Sametinget er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske 
kulturminner og kan bistå kommunen med en orientering om samiske kulturminner i 
kommunen hvis dette er ønskelig. Dette vil være særlig relevant ved rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
Norsk friluftsliv 
Norsk friluftsliv har sendt kommunen en «hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av 
planstrategi – Sikring av neste generasjons natur og helse». 
Dette er et lengre dokument som omtaler temaer som arealregnskap/naturregnskap, 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, turruteplan, nærnatur og nærtur, 
nedbygging av strandsonen, hytteutbygging, klima og energiutbygging, motorferdsel, 
regional planlegging, inkludering, frivillighet, skole og barnehage, aktivitetsråd m.m. 


