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VEDTAK AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 – 2023 

NOTAT INNKOMNE MERKNADER 
 

 

Forslag til kommunal planstrategi ble behandlet i Grong formannskap den 26.03.2020, sak 26/20. 

Planforslaget har i ettertid vært gjort alminnelig kjent over en periode av 4 uker. Det har i løpet av 

perioden innkommet merknader fra 5 parter. Kommunedirektøren har kommentert og vurdert 

merknadene i det nedenstående. Merknadene er også vedlagt notatet. 

 

Innkomne merknader: 

 

Trøndelag fylkeskommune, datert 05.05.2020: 

Generelt sett mener Fylkeskommunen det er lagt ned et godt og tverrfaglig arbeid i planstrategien. 

Planstrategien er relativt omfattende, og for å få et mer lettlest dokument kunne noe av innholdet vært 

løftet ut som vedlegg til saken.  

 

Ellers kommer Fylkeskommunen inn på flere sentrale punkter i planen: 

- Nasjonale og regionale føringer. Her mener de at Regional planstrategi fra 2016 burde vært 

erstattet med høringsforslag til ny Regional planstrategi.  

- Klima og energi. Planstrategien er i tråd med Fylkeskommunens holdning. 

- Folkehelse. Her mener Fylkeskommunen planstrategien har rett fokus, og kommer med en 

rekke innspill til det videre arbeidet med de enkelte sektorplanene. De mener det er fullt mulig 

å innarbeide folkehelseplanen som en del av kommuneplanens samfunnsdel.  

- Infrastruktur. Fylkeskommunen er klar over utfordringene med fv. 775 (Gartland – Høylandet). 

Statlige støtteordninger til denne vegen er derfor gitt prioritet i Trøndelag fylkeskommunes 

innspill til Nasjonal transportplan.  

- Arealbruk. Da kommuneplanens arealdel ikke foreslås revidert i perioden vil dette kreve et stort 

fokus på reguleringsplanene som fremmes i kommunen.  
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Kommunedirektørens kommentar: 

Kommunedirektøren mener planforslaget i sin nåværende for er et oversiktlig dokument, og ønsker 

ikke å ta ut deler av strategien som et eget vedlegg.  

 

Når det gjelder de regionale føringene, så forelå ikke forslag til ny regional planstrategi ved 

utarbeidelse av Grong kommunes planstrategi. Den er derfor ikke lagt til grunn. Da den nye regionale 

planstrategien ennå ikke er vedtatt legges den heller ikke nå til grunn. Vi vil imidlertid se nærmere på 

denne i det kommende arbeidet med ny samfunnsdel.  

 

I forhold til folkehelseplan registrerer kommunedirektøren at det mulighet for å innarbeide denne som 

en del av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedirektøren ser likevel for seg at dette blir en egen 

plan. 

 

Kommunedirektøren ser det som positivt at fv. 775 er gitt prioritet i Fylkeskommunens uttalelse til 

Nasjonal transportplan.  

 

Fylkesmannen i Trøndelag, datert 04.05.2020: 

Fylkesmannen trekker frem at planstrategien til Grong kommune er omfangsrik og ambisiøs, men 

samtidig oversiktlig. Det anbefales at det i løpet av planperioden gjøres underveisvurderinger og 

eventuelt omprioritere dersom arbeidet viser seg å bli for omfattende.  

 

Fylkesmannen ser det som positivt at man legger opp til en revisjon av samfunnsdelen. Det anbefales 

at man i forbindelse med dette arbeidet ser hen til det arbeidet som ble gjort i forbindelse med 

kommunereformen, da det her ble identifisert en rekke muligheter og utfordringer.  

 

Når det gjelder arealbruk, miljø og klima mener Fylkesmannen planstrategien inneholder mange gode 

prioriteringer, og ser det som positivt at det lages en egen plan for friluftslivets ferdselsårer, og ikke 

minst at klimatilpasning bli en egen del av klima- og energiplanen. Det eneste de mener det kanskje 

kunne vært tatt inn mer om er bruk og vern av natur.  

 

Fylkesmannen er positiv til satsingen på Grong som nasjonalpark kommune. Denne satsingen bør ses i 

sammenheng med plan for friluftslivets ferdselsårer, og ikke minst bruk og vern av natur.  

 

I forhold til folkehelse kan ikke Fylkesmannen se at det blir lagt et oppdatert oversiktsdokument til 

grunn i arbeidet med planstrategien. Det er derfor svært positivt at det er lagt opp til revisjon av 

grunnlagsdokument for folkehelse i 2020. Generelt mener Fylkesmannen følgende må vurderes i det 

videre folkehelsearbeidet: 

- Utjevning av sosiale forskjeller. 

- Tilgang på og bruk av friluftslivet. 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

- Helhetlig plan knyttet til lokalisering av boliger og tjenester, velferdsteknologi, rekruttering og 

kompetansehevende tiltak. 

- Det vises til kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet». Det bør i planstrategien vises hvordan 

denne følges opp.  

- Bærekraftig stedsutvikling med fokus på aldersvennlig stedsutvikling. 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

- Dersom planstrategien viser seg å bli for ambisiøs og omfattende vil man i løpet av 

planperioden foreta omprioriteringer.  

- I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil det meste av tilgjengelig 

kunnskap bli lagt til grunn, deriblant bakgrunnsmateriale fra arbeidet med kommunereformen.  
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- Bruk og vern av natur vil kunne bli en del av flere temaplaner som skal utarbeides i kommende 

planperiode. Om det blir tatt inn i klima- og energiplan, plan for friluftslivets ferdselsårer eller 

arbeidet med nasjonalparkkommune vil bli avklart underveis.  

- Kommunedirektøren har i planstrategien lagt opp til at det skal lages en egen folkehelseplan i 

2022. Fylkesmannen forslag til temaer i folkehelsearbeidet vil bli vurdert i det videre 

planarbeidet.  

 

Overhalla kommune, datert 30.04.2020 

I planstrategien fremkommer det at Namsen er forbygd. Overhalla kommune mener det burde 

fremkommet at mye av dette arbeidet er gammelt og at det er behov for restaurering.  

 

Overhalla kommune mener at det i planstrategien bør synliggjøres at Grong kommune er opptatt av å 

ivareta kvaliteten på vannforekomstene i Grong, og spesielt Namsen, da dette er en felles ressurs for 

medlemmene i Namsen vannområde.  

 

Når det gjelder jordvernet mener Overhalla kommune det er feil og sette omdisponert dyrkamark opp 

mot nydyrka areal. Grong kommune har omdisponert ca. 240 dekar dyrkamark de siste 10 åra, noe som 

er mye. At det er nydyrket 770 dekar i samme periode kan ikke settes opp mot omdisponeringen.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

- Grong kommunestyret behandlet i sitt møte den 17.12.2015, sak 99/15, en samlet plan for 

sikringstiltak langs Namsen og Sanddøla med tilliggende elever/bekker. Det fremkommer av 

denne planen hvilke nye anlegg som må på plass, og hvilke anlegg som må rustes opp. Som det 

fremkommer av vedtak vil videre prioritering av tiltak avklares i dialog mellom Grong 

kommune og NVE. Slik dialog pågår fortløpende, og kommunedirektøren mener ikke det er 

behov for å ta inn mer om dette i planstrategien.  

- Grong kommune forholder seg til regional plan for vannforvaltning vedtatt i 2016. Ny plan er 

under utarbeidelse og Grong kommune vil selvsagt forholde seg til den nye planen når den er 

på plass. Kommunedirektøren vil nevne at Grong kommune de siste årene har tatt store grep for 

å bedre vannkvaliteten i Namsen. Her kan nevnes blant annet de nye renseanleggene på 

Bergsmo, Medjå og i Harran.  

- Kommunedirektøren vil påpeke at Grong kommune tar jordvernet på det største alvor. Det er 

riktig at det er omdisponert 240 dekar de siste 10 årene, men mye av dette skyldes primært 

samferdselstiltak i form av omlegging av E6. Svært lite dyrkamark har blir omdisponert til 

bolig- eller næringsbebyggelse.  

 

Sametinget, datert 29.04.2020: 

Sametinget redegjør i sitt skriv om sin rolle i planleggingen, og har ingen konkrete innspill til selve 

planstrategien. De ber imidlertid om at samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i 

kommuneplanleggingen. Sametinget kan her bistå i arbeidet. Dette er spesielt viktig i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Grong kommune vektlegger samiske interesser og kultur i sin planlegging og saksbehandling. Som 

Sametinget påpeker er dette spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Grong kommune 

vil ikke revidere kommuneplanens arealdel i denne planperioden, men vil selvfølgelig ivareta samiske 

interesser i vår daglige drift.  
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Statens vegvesen, datert 28.04.2020 

Statens vegvesen har gjennomgått planstrategien og har ingen direkte merknader. De mener Grong 

kommune har mange gode tanker med forankring i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging. Både folkehelseplan, klima- og energiplan og trafikksikkerhetsplan er 

planer som vil berøre Statens vegvesens sektoransvar. Statens vegvesen vil kunne bistå i arbeidet med 

disse planene, blant annet med trafikkdata, ulykkesdata m.m.  

 

Kommunedirektørens kommentar: 

Grong kommune vil kontakte Statens vegvesen dersom det er behov for data i det kommende 

planarbeidet.  

 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren konstaterer at det ikke har kommet noen større innvendinger til forslag til 

planstrategi, og ser ikke behov for å gjøre endringer i forslaget som ble behandlet av Grong 

formannskap i deres møte den 26.03.2020, sak 26/20.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørn Ståle Aalberg 

Kommunedirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 

 

Vedlegg:  Innkomne merknader til kommunal planstrategi.  

    
  

 

 


