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Forord   
Rådmannen har lagt fram en anbefaling til kommunestyret: Planstrategi for Rennebu 2016-2019. Dette er 
gjort med bakgrunn i kommunal planstrategi vedtatt 25.10.2012 og gjeldende kommuneplaner, samt 
vurdering av hovedutfordringer og muligheter for Rennebu. 
 
Prosess: 
Rennebu kommunes utvida lederteam har bidratt med innspill og anbefalinger til rådmannen på møte 
den 1. juni 2016. I tillegg ble planstrategien lagt fram for gjennomgang på møtet den 28. mars 2017.  
 
Formannskapets vedtok den 25.4.17 å legge forslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
Sluttbehandling i formannskapet den 29.8.17 og kommunestyret den 12.9.17. 
 
Plankontoret har bistått i utarbeidelse av planstrategien. 
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1. OM PLANSTRATEGI – INNLEDNING  

1.1 Kommunal planstrategi 
Planlegging etter Plan og bygningsloven skal ivareta en bærekraftig utvikling for innbyggerne og for de-
res omgivelser. Hensynet til natur/omgivelser og folkehelsen skal virke sammen til beste for dagens og 
for framtidige generasjoner.  
 
Sammenhengen mellom planstrategi og planer etter plan- og bygningsloven framgår av figuren under. 
 

 
      Kommunal planstrategi som del av det kommunale plansystemet, kilde: Miljøverndepartementets veileder  
 

 
Planstrategi er en nyskapning, og utarbeides nå for andre gang. Obligatorisk krav om å utarbeide plan-
strategi hvert 4.år erstatter tidligere krav om obligatorisk revisjon av kommuneplanene hvert 4.år.  Dette 
er en forenkling av plansystemet og gir muligheter for å tilpasse planleggingen til den enkelte kommu-
nes behov. 
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Arbeidet med planstrategi gjennomføres med bakgrunn i Plan og bygningsloven § 10-1 som sier at kom-
munen skal utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode, og i løpet av det første 
virkeåret for det sittende kommunestyret.  
 
Planstrategi er ingen plan for hva som skal bygges eller utvikles videre i kommunene, men en oversikt 
over hva som skal planlegges i løpet av kommunestyreperioden.  Dvs. at det er kommunestyrets vedtak 
for hvilke planer som bør utarbeides for å løse kommunes hovedutfordringer.  
 
1. januar 2012 kom det en ny Folkehelselov. Folkehelseloven stiller krav om at oversikt over innbygger-
nes helsetilstand og forhold som påvirker helsetilstanden skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi.  

 
Vedtak om planstrategi følges opp med å utarbeide kommuneplaner, ev. også større kommunale regule-
ringsplaner.  En kommuneplan omfatter arealdel og/eller samfunnsdel – den kan være tematisk og/eller 
geografisk avgrenset. 
 

Kommuneplanene skal ha en handlingsdel/ økonomiplan som viser kommunens prioriteringer de neste 
fire årene. Årsbudsjettet viser hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre i løpet av året.  Sammenhengen 
mellom kommuneplaner og budsjettarbeid framgår av Kommuneloven og Plan- og bygningsloven. 

1.2 Nasjonale forventninger og regional planstrategi 
 
Nasjonale forventninger 
Regjeringen har vedtatt ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” ved kongelig 
resolusjon 12.06.15. Disse er retningsgivende for planlegging etter Plan- og bygningsloven på regionalt 
og kommunalt nivå. Hensikten er at nasjonale interesser blir vurdert sammen med de regionale og lokale 
interessene for å finne gode og bærekraftige helhetsløsninger. Forventningene omfatter bl.a.:  
 

• Gode og effektive planprosesser med utgangspunkt i et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det pe-
kes på at det er behov for å legge til rette for raskere prosesser for planlegging av bolig, næring 
og samferdsel.  
Det pekes videre på at kommunene i arbeidet med kommunal planstrategi bør ta utgangspunkt i 
de viktigste utfordringene for lokal og regional samfunnsutvikling. Planstrategien bør prioritere 
hvilke planer som skal utarbeides ut fra dette.  

• Det skal planlegges for en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling med sikte på å hindre alvor-
lige klimaendringer. Det bør legges til rette for omstilling til et lavutslippssamfunn.  
Herunder bør det legges til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, særlig innen grønne 
næringer.  
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Hensynet til klimaendringer og risiko- og sårbarhet må vektlegges. Videre må hensynet til natur-
mangfold/landskap, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø samt mineralressurser, jordbruksområ-
der og tilstrekkelig areal for reindrifta vurderes. 

• Det bør legges til rette for attraktive og klimavennlige by og tettstedsområder. Her pekes det på 
utvikling av kompakte og levende byer og tettsteder, rundt kollektivknutepunkt. Vektlegging av 
folkehelse og miljøvennlig transportsystem påpekes. 

 
Regional planstrategi 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal vedta regional planstrategi i juni 2016 etter en bred høring. Plan-
strategien legges fram for begge fylkestingene i Trøndelag.  
 
 Fylkesrådmannens konklusjon:  

Trøndelagsfylkene har en lang tradisjon for felles samfunnsplanlegging på ulike områder. Regio-
nal planstrategi for Trøndelag 2016-2020 gir et godt grunnlag for framtidig regional samfunns-
planlegging i ett Trøndelag. Den omtaler sentrale utfordringer og muligheter og anviser hvordan 
planoppgavene kan følges opp i form av regionale planer og strategier.  
 
Ett element i oppfølgingen er en ny Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030. Den er et sentralt red-
skap i fylkeskommunenes koordinerende samfunnsutviklerrolle og vil tydeliggjøre den strate-
giske retningen for Trøndelag på ulike samfunnsområder.  
 
Planstrategien anbefales vedtatt.  
 

Det påpekes i saksframlegget at de distriktspolitiske utfordringene skal drøftes i ny fylkesplan og be-
handles innenfor temaet balansert utvikling. Planprosessen med fylkesplanen vil munne ut i overordnede 
målsettinger og strategier for en balansert utvikling. En konkretisering av målsettinger og tiltak skjer i 
regionale temaplaner/ strategier. 
 
Det vil være viktig for Rennebus utvikling å ta aktivt del i de prosesser som kommer, slik at sørdelen av 
Trøndelag blir synlig i det nye Trøndelag. Kommunestyret vedtok i møte den 18.02.16 E6-aksen (Midtre 
Gauldal, Rennebu, Oppdal) som prioritert alternativ for arbeidet med kommunereformen.    
 
På neste side gjengis fylkesrådmannens forslag til planer og strategidokumenter/meldinger/utredninger 
som skal inngå i felles planstrategi for Trøndelag. 
 

Regionale planer (med prosesskrav etter PBL § 8-3)  

Regional planstrategi for perioden 2020-2024  Oppstart i slutten av 2018   

Fylkesplan for Trøndelag  Oppstart ny plan i 2016   
Regional samferdselsplan for Trøndelag Utarbeides i løpet av planperioden. 
Regional plan for folkehelse  Det vurderes i løpet planperioden om det skal ut-

arbeides en felles regional plan for folkehelse el-
ler om mål og strategier i folkehelsearbeidet evt. 
kan inngå i en ny fylkesplan og andre aktuelle 
planer /strategier.   



 
 

6 
 

Regional plan for arbeidskraft og kompetanse  
 

Planarbeidet er startet opp i Sør-Trøndelag. Det 
kan bli omgjort til strategi og utvidet til å gjelde 
hele Trøndelag.  

Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger 
(uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven) 

 

Internasjonal strategi 2013-2016 Rulleres i løpet av planperioden   
Marin Strategi Trøndelag 2015-2018 Oppstart rullering i 2018   
Opplevelsesstrategi for Trøndelag  Utarbeides i løpet av planperioden 
Kulturstrategi for Trøndelag  Oppstart i 2016  
Klima- og energistrategi (N-T) 
 

Nord-Trøndelag har en vedtatt klima- og energi-
strategi fra 2015. I Sør-Trøndelag ferdigstilles 
rulleringen av klima -og energiplan i juni 2016. 
Planene harmoniseres til en felles strategi eller 
en regional plan mot slutten av planstrategipe-
rioden.  

FOU-strategi for Trøndelag Inneværende rullering avsluttes i 2016. Ny rulle-
ring av FoU-strategi for Trøndelag i 2020  

Innspill til Nasjonal transportplan  
 

Felles mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 
og Møre- og Romsdal.  

Strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping Oppstart i 2016  
 
Planer og strategidokumenter/meldinger/utredninger som inngår i rådmannens forslag til felles planstrategi for Trøndelag  

2. SITUASJONSBESKRIVELSE, OVERSIKT - HOVEDUTFORDRINGER  

Sør-Trøndelag har større befolkningsvekst enn gjennomsnittet i landet. Trondheim med omlandskom-
muner samt Hitra/Frøya står for den største veksten.   
 
2.1 Befolkning  
Befolkningsutviklingen er viktig for framtidig utvikling i kommunen, og den er dimensjoneringsgrunnlag 
for planlegging/tilrettelegging samt utvikling av tjenestetilbudet. Uavhengig av resultatet fra kommune-
reformen, er det viktig at Rennebu ruster seg så godt som mulig for framtida med tanke på å gi innbyg-
gerne best mulig forutsetninger for å kunne arbeide og bo i kommunene.  
 
Befolkningsutviklingen er imidlertid vanskelig å forutse da den særlig er avhengig av hvor attraktiv kom-
munen er for bosetting, men også hvor attraktiv den er for etablering av arbeidsplasser. 
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3 alt. befolkningsprognoser for 2015-2040 med historisk befolkningsutvikling 1980-2015 (Kilde SSB og STFK) 

 
Som figuren over viser, hadde Rennebu et oppsving i folketallet under Orkla-Grana utbyggingen rundt 
1980, med påfølgende nedgang fram til ca 2012. Framtidig prognose mot 2040, som bygger på middels 
vekst for landet sett under ett, tilsier nokså stabilt folketall framover. Dette forutsetter at det ikke skjer 
store endringer i faktorer som påvirker utviklingen, slik som Orkla-Grana utbyggingen gjorde rundt 1980. 
 

 
Innbyggere fordelt på aldersgrupper i 2013, 2020 
og 2040 

 

 
Figuren til venstre viser at befolkningen framover  
mot 2040 får flere eldre. Dette skjer samtidig med 
at  folk i yrkesaktiv alder og barn og unge over 5 år 
blir færre. Forholdet mellom innbyggere i arbeids-
før alder (20-66år) og eldre innbyggere (80 år+), var 
8,6 i 2015 og forventes å bli redusert til 4,4 i 2040. 
Dette betyr at det blir lang færre yrkesaktive i for-
hold tilgamle/ hjelpetrengende personer. 
  
Når det gjelder befolkningens fordeling i kommun-
en i perioden 2005 - 2016, har Berkåk nord (sen-
trum) hatt relativt stabilt folketall med 1041 inn-
byggere i 2016. I enkelte grendekretser har det 
vært større variasjoner fra år til år. Ser en på hele 
tidsperioden under ett, har Søndre Innset, Gisnås 
og Rennebu hatt vekst, størst vekst har det vært i 
Rennebu krets med 6,9 %. Den mest dramatiske 
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nedgangen har vært for Havdal med ca 35 %, Grin-
dal med 17 % og Nordskogen med nær 13 %. Jf. fi-
gur under.

 

 
Kretsvis fordeling av befolkningen i Rennebu i årene fra 2005 til og med 2016  

UTFORDRING - Befolkning 
Det er fortsatt viktig å legge til rette for en bærekraftig befolkningsutvikling, dvs. å legge til rette for sta-
bilitet/vekst i folketallet, med vekt på tilflytting av yngre barnefamilier. Dette for å ha et befolknings-
grunnlag som bidrar til å opprettholde og videreutvikle viktige tilbud til befolkningen. 

2.2 Næringsgrunnlag og arbeidsplasser 
I 2012 gjorde Telemarksforskning en analyse av næringsmessig sårbarhet i ulike regioner. Sårbarheten er 
definert som risiko for å få sterk nedgang i sysselsettingen. Oppdal/Rennebu er blant de mest sårbare regi-
onene i landet. Sårbare regioner har hovedsaklig systematisk lavere vekst enn robuste regioner. Trond-
heimsregionen er en av de mest robuste regionene i landet.  
 
Sammenhengen mellom folketall og tilbud av arbeidsplasser har tradisjonelt vært entydig. Denne er 
imidlertid ikke like klar i dag. Bedre kommunikasjoner og veger samt mer fleksibilitet i arbeidslivet har 
ført til økt pendling. Det betyr at stedets attraktivitet har fått større betydning for valg av bosted. Dette 
er imidlertid ikke grunn til å overse næringslivets betydning i et lokalsamfunn. 
 
Sysselsettingen i Rennebu er fordelt på 1/3 innen offentlig sektor og 2/3 innen privat sektor.  

• 24 % av total sysselsetting er innen primærnæring (fremstilling av råvarer; jordbruk, skogbruk, 
fiske og fangst) 

• 24 % av total sysselsetting er innen sekundær næring (industri og råvarebearbeidende næring)  
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• 52 % av total sysselsetting er innen tertiærnæring (servicenæring der produktet er en tjeneste), 
herunder mange innen offentlig sektor.  

 
Rennebu skiller seg fra de fleste andre kommuner i Sør-Trøndelag ved at vi har en langt større andel in-
nen primærnæring og færre innen tertiærnæring. De fleste bedrifter i Rennebu er dessuten enkelt-
mannsforetak der en stor andel er innen jord- og skogbruk. De fleste bedrifter innen tertiærnæringene er 
lokalisert til Berkåk.   
 
Fra år 2001 til år 2010 var det en reduksjon på over 260 arbeidsplasser i Rennebu. Den største reduksjo-
nen var innenfor næringene varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, transport og lagring, samt pri-
mærnæringene jordbruk, skogbruk. De næringene som hadde vekst i antall arbeidsplasser var helse og 
sosialtjenester, kraft og vannforsyning.  

 
Pendling 
Nedgangen i arbeidsplasser i perioden 2001-2010 har ikke medført tilsvarende nedgang i folketallet for 
Rennebu. Folketallet gikk ned med 80 personer denne perioden.  
 
Tall fra SSB viser at i 2014 var innpendling mindre enn utpendling i Rennebu. Det er ikke grunn til å tro at 
sitasjonen har endret seg vesentlig. Ser vi på tilsvarende tall for Trondheim, som har et svært robust næ-
ringsliv, var situasjonen motsatt (tall for Oppdal er tatt med for å utvide bildet): 
  



 
 
 
 
 
 

10 
 

 RENNEBU OPPDAL TR.HEIM 
Totalt antall sysselsatte i bedrifter innen kommunen  1 128 3 256  114 321 
- hvorav antall som pendler inn fra andre kommuner 247 313 27 876 
- hvorav andel i % som pendler inn fra andre kommuner 21,9 % 9,6 % 24,4 % 
Totalt antall arbeidstakere bosatt i kommunen 1 311  3 542 98 708  
- hvorav antall som pendler ut av kommunen 430 599 12 263 
- hvorav andel i % som pendler ut av kommunen 32,8 % 16,9 % 12,4 % 

 
Oversikt over arbeidstakere og pendling 

 
I Rennebu var det 1311 arbeidstakere som var bosatt i kommunen hvorav 32,8 % pendlet ut av kommu-
nen (jf. at 12,4 % av arbeidstakere bosatt i Trondheim kommune pendlet ut). Det var sysselsatt 1128 per-
soner i bedrifter i Rennebu, av disse pendlet 21,9 % inn fra andre kommuner (jf. at 24,4 % av arbeidsplas-
sene i Trondheim var besatt av arbeidstakere som pendlet inn til Trondheim): 
 

• 430 personer fra Rennebu pendlet i 2014 ut av kommunen, herav 133 til Oppdal, 102 til Trond-
heim, 47 til Midtre Gauldal 34 til Meldal, 21 til Oslo og 93 til andre. 

• 247 personer pendlet i 2014 inn til Rennebu, herav 75 fra Oppdal, 72 fra Midtre Gauldal, 46 fra 
Meldal, 21 fra Trondheim/Melhus og 33 fra andre. 

 

Ringvirkninger fra fritidsboliger  
Det har vært drevet hytteproduksjon i Rennebu siden 1950-tallet.  I de siste 15-20 årene er det arbeidet 
bevisst med hyttesatsing, både med tilrettelegging fra kommunens side samt gjennom nyetableringer 
og utvikling av bedrifter innen hytteservice, hytteproduksjon, byggtjenester og generell tjenesteyting. 
Hyttesatsingen tilfører totalt ca 110 årsverk i Rennebu, hvorav knapt 50 genereres innen bygg og anlegg. 
 
Interessekonflikten mellom beitebruk og utbygging av fritidsboliger har økt, særlig på Nerskogen. Dette 
omhandler både tamrein og andre beitedyr. Det er viktig å vurdere områdets tåleevne når det gjelder 
antall hytter ut fra både landbruksdrift, reindrift og naturmangfold.  

 
Landbruk  
Rennebu er en av de aller mest landbruksavhengige kommunene i Norge når det gjelder sysselsetting.  I 
2015 var det registrert 139 landbruksbedrifter i Rennebu, da har det vært en nedgang på 9 i de to foregå-
ende årene.  Rennebu er fylkets neststørste sauekommune med 6468 vinterfora sauer i 2013 (Oppdal er 
størst med 17 346). Antallet sau i Rennebu har økt det siste året. Rennebu ligger også i øvre halvdel i fyl-
ket med 1135 melkekyr (i 2013), men her har det vært nedgang de siste årene.  
 
Rennebu er også blant de viktigste skogbrukskommunene i fylket med en årlig avvirkning på 25 000 – 30 
000m3. Dette gir en samfunnsverdi på 100 millioner kr. Rennebu har forholdsvis stor andel sysselsatte i 
første ledd som sikrer at deler av denne samfunnsverdien blir igjen lokalt (slik som skogsbruksentrepren-
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ører, sjåfører og tømmertransportører). Det er råstoffgrunnlag til å kunne ha en vesentlig større lokal vi-
dereforedling av trevirke. Det grønne skiftet i landbruket fokuserer på økt bruk og innovasjon av trevirke 
i bygg og anlegg. 
 
Under gjengis målsettingen for landbruk hentet fra: Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 
Sør-Trøndelag 2016, Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

1. Matproduksjonen i Trøndelag skal øke med 1,5 % årlig fram til 2030, for å bidra til å opprettholde 
den nasjonale selvforsyningsgraden i takt med befolkningsøkningen.  

2. Verdiskapingen av landbrukets samlede ressurser skal økes. Næringen skal i denne sammen-
hengen kunne hente økt kompetanse fra FoU-miljøenes bidrag fra forskning og utviklingstiltak.  

3. Landbruket skal utvikles som en miljø- og klimavennlig næring, med en bærekraftig produksjon 
av mat og fiber.  

4. Landbruket skal produsere ren og trygg mat og den unike helsesituasjonen i husdyrproduksjo-
nen skal opprettholdes, som en viktig forutsetning for en fortsatt offensiv matsatsing i Trønde-
lag. 

5. Skogens produksjonspotensial og skogressursene skal utnyttes. Vi skal sikre økt skogproduksjon 
og ta vår del av «Skog 22» sin målsetting om en firedobling av verdiskapingen i skogbruket innen 
2045. 

6. Skogens karbonlager skal økes og trevirke skal i økende grad erstatte mindre klimavennlige ma-
terialer og energikilder.  

7. Samarbeide bredt for å lykkes med overgangen fra sorte til grønne karboner - en nødvendighet 
om vi skal nå Stortingets målsetting om et karbonnøytralt samfunn innen 2050.  

8. Bidra til å styrke treindustrien slik at den i større grad kan delta i det voksende markedet for 
byggevirksomheten. 

 
For videre nyansering av målene se prioriterte oppgaver: 
https://www.stfk.no/Documents/Nering/Regionale%20utv%20midler/Handlingsprogram%20for%20in-
novasjon%20og%20verdiskaping%20S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag%202016.pdf  

 
Reindrift 
Trollheimen sijte drives av sørsamiske familier som er bosatt på Nerskogen. Den samlede vinterflokken 
er på 1600 dyr fordelt på fem sijte- andeler. Beiteområdene i Trollheimen sijte strekker seg utover sju 
kommuner: Rennebu, Oppdal, Midtre-Gauldal, Meldal, Surnadal, Rindal og Sunndal.  Det drives godt og 
slaktevekta er blant de beste i landet. 
 
Reindrift er en svært arealkrevende næring. Samtidig er bruk av utmarka til beite for rein og andre beite-
dyr en god utnytting av arealressursen. Etterspørselen etter reinkjøtt har aldri vært større enn i dag. Det 
finnes nå ikke nok kjøtt i forhold til etterspørselen. 
 

https://www.stfk.no/Documents/Nering/Regionale%20utv%20midler/Handlingsprogram%20for%20innovasjon%20og%20verdiskaping%20S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag%202016.pdf
https://www.stfk.no/Documents/Nering/Regionale%20utv%20midler/Handlingsprogram%20for%20innovasjon%20og%20verdiskaping%20S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag%202016.pdf
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Interessekonflikten mellom beitebruk og utbygging av fritidsboliger har ført til uforutsigbare forhold for 
alle berørte næringer. Rennebu kommune har sammen med Fylkesmannen, grunneiere og reindriftsnæ-
ringa, startet en dialog- og forhandlingsprosess med sikte på å få på plass nye avtaler om bruk av areal.   

 
Næringsareal 
Det er i Kommuneplanens areadel 2014 avsatt nye næringsareal både på Børslette og Ulsberg . Det er 
dessuten ubenytta areal på tidligere avsatte næringsareal på Berkåksmoen, Voll og Nerskogen. 
I forbindelse med pågående regulering av Berkåk sentrum, vil også næringsareal bli vurdert. 
 

UTFORDRING – Næringsgrunnlag og arbeidsplasser 
Det er fortsatt viktig å legge til rette for nye arbeidsplasser. Næringslivet i Rennebu er sårbart.  
I tillegg til å opprettholde sysselsettingen i primærnæringene, er det vesentlig å kunne øke tjenestetilbu-
det der vi har grunnlag for det.  
Fritids- og hytteturisme bør fortsatt følges opp. Det bør tas hensyn beitebruken  (tamrein og andre bei-
tedyr) ved utbygging av fritidsboliger. 
Kraftkommunen Rennebu bør vurdere å utnytte sin posisjon ved å tilrettelegge for et tidsriktig nærings-
liv (grønne næringer).  

2.3 Folkehelse  
Folkehelsearbeid er alt som medfører friskhet og god helse i en befolkning. Sykdom/behandling/ habili-
tering/rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet. 
 
Tidligere døde folk i hovedsak av smittsomme sykdommer, fra 1950-tallet har hovedproblemet blitt 
økende livsstilsrelaterte sykdommer. Forebygging av livsstilssykdommer i form av økt aktivitet, mindre 
røyking, bedre evne til håndtering av livskriser og egenmestring er viktig for den generelle folkehelsen.  
 
Folkehelsearbeid og folkehelseloven fastsetter kommunens ansvar for helhetlig folkehelsearbeid. Folke-
helsearbeidet er sammen med kurativt og rehabiliterende helsearbeid er viktig for folks totale helse.  
 
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede 
mål og strategier for folkehelsearbeidet. Alle enheter/sektorer har et samlet ansvar for dette.   
 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan påvirke folkehelsa. Oversikten skal ta utgangspunkt i kunnskap som er tilgjengeliggjort 
av folkehelseinstituttet og fylkeskommunen sammen med kunnskap fra de kommunale helse- og om-
sorgstjenestene. Jf. §§ 5 og 6 i Folkehelseloven.  
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt har laget nasjonale oversikter over helsetilstanden i befolkningen gjennom 
utarbeidelse av folkehelseprofiler for hver kommune. Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en 
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regional folkehelseplan 2014-2018 der det er pekt på barn og unge samt nærmiljø/stedsutvikling som 
innsatsområder. 
  
Rennebu kommune har vedtatt en Folkehelseutredning med tiltaksplan, behandlet i kommunestyret 7. 
mai 2015 med følgende vedtak: Kommunestyret slutter seg til vedlagt folkehelseutredning m/tiltaks-
plan, også med folkehelseprofiltall fra 2014. Utredningen med tiltaksplan finnes på Rennebu kommunes 
hjemmeside: http://www.rennebu.kommune.no/Planer/Folkehelseutredning  
 
  

http://www.rennebu.kommune.no/Planer/Folkehelseutredning
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Ut fra folkehelseprofil for Rennebu fra 2017, skiller kommunen seg signifikant fra landsgjennomsnittet på 
følgende områder: 
 

• Kommunen har færre barn av enslige forsørgere (Rennebu 11 %, hele landet: 15%). 
• Høyere andel uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år ( Rennebu: 5,1 %, hele landet: 2,6 %).  
• En lavere andel av befolkningen er oppgitt å ha «god drikkevannsforsyning». (Rennebu: 76 %, 

hele landet 80 %). 
• Færre av skoleelevene i 10. klasse enn landssnittet oppgir at de trives på skolen (Rennebu 77 %, 

hele landet 85 %).  
• En større andel av pasientene innenfor primærhelsetjensten har psykiske lidelser eller sympto-

mer enn i resten av landet (Rennebu: 155 pr. 1000, Hele landet: 146 pr. 1000). 
• En større andel av pasientene innenfor primærhelsetjensten har lidelser knyttet til muskler og 

skjelett enn i resten av landet (Rennebu: 294 pr. 1000, Hele landet: 266 pr. 1000). 
• En mindre andel av befolkningen enn landsgjennomsnittet har vært til behandling i sykehus for 

hjerte- og karsykdommer. (Rennebu: 12,4 pr. 1000, Hele landet: 16,7 pr. 1000). 
• Det er påvist færre nye tilfeller av lungekreft i Rennebu enn landsgjennomsnittet (Rennebu 22 pr. 

100 000, hele landet: 57 pr. 100 000). 
• Rennebu kommer godt ut sammenlignet med resten av landet når det gjelder antibiotikabruk 

(Rennebu 301 pr. 1000, hele landet: 379 pr. 1000).  
 
Det presiseres at dette tallmaterialet baserer seg på statistikk for et forholdsvis lite utvalg. Det varierer 
derfor fra år til år hvilke indikatorer kommunen skiller seg fra landsgjennomsnittet på.  
 

UTFORDRING - Folkehelse 
Uføretrygdede 
Andelen uføretrygdede i Rennebu har hatt en svak økning de siste årene og er signifikant høyere enn 
landsgjennomsnittet (Folkehelsebarometeret 2015, 2016 og 2017).  
Drikkevann 
Når det gjelder drikkevann er ca 60-70 % av innbyggerne i Rennebu tilknyttet 7 kommunale vannverk 
fordelt rundt i kommunen.  Ett større hytteområde (Mjuken) er også tilknyttet kommunalt vannverk på 
Berkåk.  Det vurderes nå kommunal overtakelse av Hurunda og Tynna vannverk, disse dekker store deler 
av Stamnan og Voll. Med dette vil 70-80 % innbyggerne være tilknyttet offentlig vannverk. Det er likevel 
mange mindre private vannverk, særlig i tilknytning til områder for fritidsbebyggelse på Nerskogen.  
Trivsel i skolen 
Folkehelsebarometeret viser en negativ trend de siste tre årene når det gjelder trivsel i skolen, målt i 10. 
klasse. For 2017, kommer Rennebu signifikant dårligere ut enn landsgjennomsnittet for denne indikato-
ren (Folkehelsebarometeret 2015, 2016 og 2017). 
Lidelser knyttet muskler og skjelett 
Rennebu ligger signifikant over landsgjennomsnittet når det gjelder lidelser knyttet til muskler og skjel-
ett (Folkehelsebarometeret 2015, 2016 og 2017). 
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2.4 Miljø  

Utbygging  
Generelt er det relativt lite utbyggingspress i Rennebu. Arealutfordringene er i hovedsak knyttet til fri-
tidsbebyggelse. Det er bygd ca 40 fritidsboliger per år de siste10 år. Utbyggingen skjer i samsvar med 
godkjente planer.  Det vises til tidligere omtale om konflikt mellom utmarksbeite og hyttebygging og 
igangsatt arbeid for å løse dette.  
 
Vedtak om reguleringsplan for ny E6 fra Ulsberg til Midtre Gauldal grense har gitt nye muligheter og ut-
fordringer, særlig for Berkåk sentrum.  Det er igangsatt reguleringsarbeid for sentrum. 
Kommunen har også igangsatt reguleringsarbeid for rv. 3, i nært samarbeid med Statens vegvesen. 
Denne bygger på kommunedelplan for strekningen. 

 
Naturmiljø 
Rennebu har over 33 % inngrepsfritt areal, 17,1 % er vernet. I 2011 ble det utført naturtypekartlegging i 
deler av kommunen, men en del gjenstår, blant annet en del områder på Nerskogen.  I forbindelse med 
miljøregistrering i skog (MiS) i løpet av 2016, vil dette kunne bedre kunnskapsgrunnlaget. Rennebu kom-
mune krever kartlegging der det er relevant, i forbindelse med oppstart av reguleringsplaner, særlig pla-
ner for fritidsbebyggelse. 
 
Motorferdsel i utmark skjer under kontrollerte rammer og om vinteren dekkes det i hovedsak av faste 
leiekjørere. Bygging av fritidsboliger skjer i hovedsak nære veg, dette gjør at behovet er beskjedent. Ut-
fordring rundt motorferdsel på barmark er ofte knyttet til byggetillatelser i utmark eller er i grenselandet 
mellom næring og fritid.  
 
I 2015 var Rennebu og Oppdal på topp i fylket når det gjaldt erstatning av rovdyrskader.  Skadene ble ut-
ført jerv, gaupe, ulv og kongeørn.  

 
Kollektivtransport/  Klima – CO2 -utslipp 
Transportbehovet i Rennebu øker med økt pendling. Det meste av pendlingen skjer langs E6- aksen mel-
lom Oppdal og Trondheim. Kollektivtilbudet her er dårlig tilpasset pendlere.  Tilfredsstillende kollektivt-
ilbud på strekningen vil både gi klimagevinst, i tillegg vil det være helsefremmende og fremme sikkerhe-
ten. Lange pendlerreiser kan være utmattende i tilknytning til strevsomme arbeidsdager. Jf. forøvrig mål 
i klimaplanen om reduksjon av klimautslipp. 
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Jernbanen er prioritert reisemåte, både til Trondheim og Oslo, samt at det dekker et stort behov i sam-
menheng med pendling.  Hovedandelen av boligutviklingen skjer på Berkåk. I forrige kommuneplanrevi-
sjon ble det lagt opp til fortetting av arealbruken på Berkåk, og flere mindre boligområder ble lagt i sen-
trum og med gang-/sykkelavstand til Berkåk stasjon. Pågående reguleringsplanarbeid for Berkåk sen-
trum har tilgjengelighet til stasjonen og stasjonsområdet som ett viktig tema.  
 
CO2 -utslipp fra energiforbruk i kommunale bygg er relativt høy i Rennebu. Det nedsatt ei arbeidsgruppe 
som skal jobbe med utbygging av bioenergi til virksomheter som krever mye energi i Rennebu. 

 
Avfallshåndtering  
Når det gjelder avfallshåndtering kan det se ut som kommunene tilknyttet Hamos har større mengder 
husholdningsavfall pr. innbygger enn gjennomsnittet i fylket.  Videre viser hytteundersøkelsen at avfalls-
håndteringen for fritidsbeboere ikke er tilfredsstillende i de store utfartsperiodene, f.eks. påske. Disse 
forholdene bør meldes til Hamos for nærmere vurdering.  
 

UTFORDRING - Miljø 
Fritidsbebyggelse: Legge til rette for en fortsatt bærekraftig fritidsbebyggelse, her menes både sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft. 
Kollektivtilbud: Tilfredsstillende kollektivtilbud mellom Oppdal og Trondheim vil gi klimagevinst samti-
dig som det vil være helsefremmende. 

2.5 Sektorenes virksomhet  
Pleie og omsorg, helsetjenester  –  Samhandlingsreformen  
Innføring av samhandlingsreformen fra 01.01.2012, medførte en større vektlegging av forebyggende ar-
beid rettet mot befolkningens helse, jf. avsnittet over om folkehelse. I tillegg til ansvar for folkehelear-
beidet, fikk kommunen ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra dag én. Dette er kre-
vende oppgaver for kommunen. Situasjonen med en voksende eldre befolkning både på landsbasis og i 
Rennebu, vil føre til større konkurranse om kompetent personell og øvrige ressurser til å løse oppgavene. 
I tillegg må kommunen også dimensjonere tjenestene ut fra et voksende antall fritidsbeboere. 
 
Rennebu kommune har tradisjonelt hatt et godt omsorgstilbud gjennom ulike botilbud, hjemmebaserte 
tjenester som hjemmehjelp, dagsentertilbud og hjemmesykepleie, samt institusjonsbaserte tjenester 
gjennom alders- og sykehjemsplasser.  For å møte de store utfordringene framover, er det vedtatt å opp-
gradere og utvide helsesenteret for 99 mill. kr. (dette er kommunal andel, i tillegg kommer statstil-
skudd). Dette skal bl.a. gi flere enerom og korttidsplasser i tillegg til omsorgsboliger med heldøgns om-
sorg der målet er mestring i eget hjem. 

 
Barnehager og skoler  
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Rennebu kommune har tre barnehager i drift pr dags dato: Innset, Berkåk og Voll. Nerskogen barnehage 
er for tiden ikke i drift pga. for få barn. Det er registrert lav barnehagedekning i Rennebu: 81,1 % av barn 
1-5 år har barnehageplass. Den lave andelen skyldes at flere barn fra Rennebu går i barnehage på Opp-
dal.    
 
Det er tre barneskoler i Rennebu pr dags dato: Innset, Berkåk og Voll.  Felles ungdomsskole ligger på 
Berkåk. Elevtallsutviklingen for de ulike barneskolene viser at elevtallet på Berkåk og Innset går relativt 
kraftig ned, mens elevtallet på Voll synes stabilt.  Elevtallet i Rennebu ungdomsskole går midlertidig ned 
i årene fra 2016/2017, men øker igjen til i underkant av 100 elever i 2020/ 2021, jf. tabellen på neste side. 
 

Skole 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Berkåk skole 119 122 119 109 92 81 
Voll skole 60 60 56 53 59 60 
Innset skole 21 20 18 20 17 15 
Rennebu 
Ungdomsskole 

 
98 

 
85 

 
84 

 
84 

 
91 

 
96 

SUM 298 287 277 266 259 252 
 
Kommunestyret i Rennebu vedtok i møte den 10. januar 2017, sak 68/16, å legge ned Voll skole, Innset 
skole og Innset barnehage fra 1. august 2017. I vedtaket heter det at dette vil gi handlingsrom til å utvikle 
en sterk enhet i Rennebu med miljøer og ressurser som bedre kan ivareta alle elevenes og lærernes ar-
beidsmiljø.  

 
Kultur og fritid  
Rennebus befolkning har unike muligheter til å bruke naturen, så og si rett fra stuedøra. Enten en er in-
teressert i turer til fots eller med ski, (terreng)sykling, bading, matauk, ulike former for organisert og uor-
ganisert trening, ligger mulighetene fordelt rundt i hele kommunen.  
 
Rennebu kommune har et godt kulturtilbud, særlig rettet mot barn og unge. Tilbudet rettet mot barn og 
unge omfatter bibliotek, fritidsklubb, idrettsanlegg og en allsidig kulturskole. Kommunen gir også tilbud 
gjennom den kulturelle skolesekken.  Her er målet å gi elevene kulturell kapital og kulturell kompetanse 
gjennom møte med kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet. I tillegg tilbys lokale tiltak for at 
elevene skal få kjennskap til lokal kulturhistorie og lokale kulturutøvere av ulike slag.  
 
Når det gjelder det organiserte kulturlivet, har det har vært en nedgang i antall frivillige lag og foreninger 
de senere årene. Dette er en tilpassing til en ny tid med en annerledes hverdag for folk flest. Stort enga-
sjement, både privat og kommunalt, er rettet mot barn og unge, og en del av aktiviteten som tidligere 
var frivillig, inngår nå i kulturskolen.  
 
Det legges stor vekt på at barn og unge skal få muligheter til selv å være kulturutøvere. Ungdom fra Ren-
nebu har oppnådd gode resultater innenfor kulturområdet, særlig innenfor ulike musikksjangrer. Det er 
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spesielt at en så liten kommune har fostret så mange kulturformidlere. Det samme gjelder innenfor id-
retten. I den sammenheng nevnes et sitat hørt i et radiointervju med Arve Tellefsen der han snakket om 
sine to store lidenskaper musikk og idrett. Blant forbilder som ble nevnt var Vegard Heggem, Vebjørn 
Rodal og Magne Myrmo:  

 
«- - og aill kjæm fra Rennebu.  Itj nok med det – til og med Jan Garbarek bodd i Rennebu i sine første le-
veår. Det må vær nå spesielt med Rennebu, æ kunnja næsten ønska at æ va derifra sjøl». 

 
Siden har Arve Tellefsen hatt konsert i Rennebu, et bevis på at det går an å oppleve kultur i verdensklasse 
også i Rennebu.   
 
Istandsetting av samfunnshuset/Rennebuhallen gir Rennebu et nytt og bedre tilbud, et slags mini -kul-
turhus. Dette vil nå alle aldersgrupper. Samtidig er mange rennbygger også flinke til å besøke Trond-
heim eller nabokommunene for å få kultur- og idrettsopplevelser vi ikke er selvforsynt med.  
Rennebumartnan har dessuten vært en hjørnestein i kommunens kulturliv i 30 år. 
 
Rennebu idrettslag er et breddeidrettslag med mange aktivitet og stor oppslutning i lokalsamfunnet. 
Laget har tilpasset aktiviteter for alle aldersgrupper. Idrettslaget har aktiviteter innen fotball, friidrett, 
håndball, ski, skiskyting, sykling og trim. 
 
Pilegrimsleden gjennom Rennebu er en del av St. Olavsveiene som går gjennom Danmark, Sverige og 
Norge til Nidaros. Leden fikk i 2010 status som Europeisk kulturvei på lik linje med pilegrimsledene til 
Santiago de Compostela og til Roma. Med bakgrunn i dette kan pilegrimsleden utvikles til å bli enda vik-
tigere enn i dag, både med tanke på kulturell formidling og næringsutvikling. 

 
Boliger  
I de siste 5 årene, 2011-2015, er det i snitt vært bygd 7 boliger/år. Det var en markert topp i 2015 da det 
ble bygd 16 boliger, hvorav 14 på Berkåk.  
 
Det har vært få boliger til salgs i Rennebu. I kommuneplan vedtatt i 2013 ble det pekt på at det er nød-
vendig med økt tilrettelegging av varierte boløsninger. Økt innsats har gitt resultater: På Bakkan, Ber-
kåk, ferdigstilles 2 leilighetsbygg med totalt 8 leiligheter denne våren (2016). Salg av disse har ført til at 
det er frigjort flere eneboliger som også er blitt solgt. Forøvrig arbeides det for kommunale utleieboliger 
i Løkkjvegen, Berkåk sentrum, herunder boliger for førstegangsetablerere. Trenden er at eldre ønsker å 
bo nært servicetilbud og helsetjenester, slik kan de klare seg lengre i egen bolig. Denne situasjonen fri-
gjør eneboliger som kan være attraktive for yngre familier.  
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I Trondskogen boligfelt på Berkåk, er det klargjort infrastruktur for bygging av 16 eneboliger, i Løkkjve-
gen klarlegges 3 eneboligtomter for privat utbygging. Forøvrig finnes følgende regulerte tomter i kom-
munen: 2 på Grindal, 4 på Havdal, 5 på Ulsberg, 6 på Innset, 5 på Voll, 3 på Nordskogen og 1 på Nersko-
gen.  
 

UTFORDRING - Sektorenes virksomhet 
Omsorg: Omsorgsbehovet vil øke med økende antall eldre. Det må vurderes hva slags tilbud som kan 
ytes. 

2.6  Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhet vurderes forskriftsmessig i saker etter plan- og bygningsloven.  En helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse (samfunns-ROS) ble behandlet i kommunestyret 27.februar 2014 med følgende 
vedtak: 
 

Rennebu kommunestyre tar ROS-analysen datert 4.12.2013 og beredskapsplan datert 4.2.2014 til et-
terretning. Rennebu kommunestyre tar stilling til opprettelse av beredskapsråd når den nye organise-
ringen av politi- og lensmannsetaten er avklart. 

 
Følgende områder ble valgt ut i forhold til analyse av uønskede hendelser. 

• Trafikk, infrastruktur og forurensning 
• Sosliale forhold – helse, omsorg og oppvekst 
• Landbruk, rekreasjon og natur 

 

UTFORDRING - Samfunnssikkerhet 
Ikke systematisk oppfølging av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 



 
 
 
 
 
 

20 
 

3. PLANBEHOV – HVORDAN LØSE UTFORDRINGENE? 

I tillegg til å velge ut hvilke planer som skal utarbeides er det er også viktig å rette oppmerksomheten 
mot gjennomføring av planene.  
Gjennomføring av planer medfører stor innsats fra kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere for-
øvrig – og det koster som regel penger i form av arbeidsinnsats eller investeringer.  

 
Denne kommunestyreperioden har så langt vært preget av kommunereform, grensejusteringssak og 
skolenedleggelse. Uansett utfall av disse sakene, må Rennebu fortsatt arbeide for å møte innbyggernes 
behov på ulike områder. Slik vil Rennebu stå sterkere rustet for framtida.  

3.1 Arealplanlegging 
Sentrumsutvikling  
Etter SSB sin definisjon av tettsted, har Rennebu bare ett tettsted: Berkåk med 1041 innbyggere i 2016. 
Det er viktig å ha et sterkt og attraktivt senter for å kunne ha et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag  som 
bidrar til å opprettholde tjenestetilbudet, herunder handelstilbud og nærings- og kulturaktiviteter i kom-
munen. En sterkere servicenæring vil også gagne en stor og voksende hyttebefolkning.  Uavhengig av 
om Rennebu slår seg sammen og blir en del av en større kommune, bør det arbeides for at Berkåk blir 
mer attraktiv. Det er viktig å ta vare på og bygge videre på de kvaliteter en har. Videre må det fortsatt 
arbeides for attraktive botilbud, og for å bedre kollektivtilbudet for pendlere mellom Oppdal og Trond-
heim.  
 
Det er igangsatt arbeid med områdereguleringsplan for Berkåk sentrum. Planen vil ivareta nødvendige 
arealer til næringsetablering, boliger, grøntområder og sentrumsområder samt legge til rette for kollek-
tivtrafikk.   
 

Helsesenteret 
I forbindelse med planleggingen av utvidelsen av helsesenteret, har det kommet inn nye behov som 
medføre krav om regulering. Arealet er avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel.  

 
Reindrift 
Rennebu kommune har sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag startet et arbeid for å få til nye av-
taler mellom reineierne i Trollheimen sijte og grunneiere i Ramsfjell og området nord for Nerskogsdam-
men. Arbeidet ble startet i 2015, og er finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Målet med arbeidet 
er å få på plass en forutsigbarhet for både reineiere, grunneiere og kommunen, ved at arealbehovet til 
reindrifta blir fastsatt gjennom nye frivillige avtaler. Disse avtalene er viktige som grunnlag for kommu-
nens videre arealplanlegging rundt Nerskogen. 
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Friluftsområder, nærturområder 
Det er gjort en kartlegging av friluftsområder i Rennebu. Kartleggingen ble vedtatt i kommunestyret den 
15. desember 2016. Kartleggingen vil være et informasjonsgrunnlag for arealplanlegging og for videre 
planlegging/sikring av grønnstruktur i nærturområdene, jf. også folkehelseutredningens tiltaksplan.  
 

Vegetasjonskartlegging og naturtypekartlegging i utbyggingsområder 
Fordi presset på utmarksressursene øker, er det et behov for mer kunnskapen om vegetasjonstyper og 
naturtyper. En kartlegging av disse vil gi en god informasjon om beitekvalitetene for sau, storfe og tam-
rein.  Kartleggingen vil være et informasjonsgrunnlag for arealplanlegging og for videre planlegging/sik-
ring av viktige beiteområder i kommunen.  
Rennebu kommune har fått tilsagn om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å starte et slikt arbeid i 2017. 
 

Stier og løyper 
Det er behov for en langsiktig strategi for temaet stier og løyper i kommunen. Med stier og løyper menes 
her bl.a. turløyper, sykkelløyper, skiløyper og scootertraseer. Rennebu kommune har en forholdsvis god 
oversikt over dagens situasjon, men det er viktig å få samlet denne informasjonen i en felles kartoversikt. 
Det anbefales derfor å gjennomføre en helhetlig kartlegging før man går videre og ser på framtidig be-
hov og ønsker. Med bakgrunn i dette kan man prioritere områder for regulering. 
 

Byggeområder i kommuneplanen  
Det vises til at arealutfordringene i hovedsak er knyttet til fritidsbebyggelse. Kommuneplanavklarte, ikke 
utbygde områder til fritidsbebyggelse tilsvarer ca 900 hytter, vel 400 av disse er på Nerskogen.  Det kan 
være aktuelt med en miljørevisjon, dvs. en tilbakeføring av utbyggingsområder til LNFR. Dette gjelder 
særlig mindre attraktive byggeområder, men det kan også være aktuelt for å ivareta adkomst til viktige 
beiteområder, jf. bl.a. beiteplan for Rennebu og en framtidig vegetasjon- og naturtypekartlegging. Der-
som det blir aktuelt å ta ut byggeområder i vesentlig omfang, må bortfall av områder erstattes med nye, 
jf. den næringsmessige og sysselsettingmessige effekten som utbygging av fritidsboliger har i Rennebu.  
Dette tilsier en revisjon av byggeområder fritidsbebyggelse for hele eller deler av kommunen. Det er ikke 
behov for å avklare andre typer utbyggingsområder.  

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 
Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel har mange målsettinger som fortsatt ivaretar hovedutford-
ringene nevnt ovenfor. For å få bedre gjennomføringskraft har kommunen igangsatt en prosjektbasert 
jobbing gjennom Morgendagens Rennebu, for å komme fram til virkningsfulle tiltak. Her er følgende til-
taksgrupper etablert: 

• Markedsføring og omdømmebygging 
• Hytter og hytteturisme 
• Knutepunkt Berkåk 
• Landbruk  
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Tiltaksgruppene representerer næringslivet, frivillige organisasjoner samt representanter fra kommu-
nen. Innspillene fra gruppene må behandles i politisk organ og/eller i arbeidet med budsjettet. Dette er 
avgjørende for at valgte arbeidsmetode skal lykkes. 
 
Prosjektet dekker ikke fullt ut nødvendig arbeid med folkehelse, og ikke helse og omsorg samt oppvekst. 
Det ble utarbeidet en folkehelseutredning i 2015.  For å få fult fokus på folkehelsetema, og ut fra at kom-
muneplanens samfunnsdel forøvrig fortsatt er relevant, forutsettes det at handlingsdelen i folkehelseut-
redningen følges opp.  
 
Rennebu står foran krevende oppgaver innen pleie og omsorg, bl.a. pga. en voksende eldre befolkning. 
Botilbud, hjemmebaserte tjenester som hjemmehjelp, dagsentertilbud og hjemmesykepleie, samt insti-
tusjonsbaserte tjenester bør gjennomgås.  Revidering av omsorgsplanen anses som nødvendig. 
 
KOMMUNALE PLANER SOM FORESLÅS UTARBEIDET I INNEVÆRENDE KOMMUNESTYRE- 
PERIODE 
 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling, der universell utforming, 
estetisk utforming av omgivelsene og barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen, 
 jf.  § 1-1 i plan- og bygningsloven.  
Forøvrig skal oppgaver og hensyn i planleggingen opplistet under § 3-1, legges til grunn.  
 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for å vur-
dere om arealet er egnet til utbyggingsformål og om risiko- og sårbarhetsforhold blir endret som følge 
av foreslått utbygging, jf. § 4-2. 

 
 
Kommune(del)planer 

 
Vedtatt 

 
Bør planen revideres i valgperioden? 

Samfunnsdel 24.10.2013 Ja. Jf. Vedtak i Formannskapet 25.4.17, sak 31/17 
Arealdel 20.11.2014 Nei 
Kommunedelplan idrett og fysisk  
aktivitet  

Årlig Ja, for å kunne søke om fylkeskommunale midler. 

Kommunedelplan kulturminner - Ja, oppstart 2017. Det er søkt om fylkeskommu-
nale midler til dette. 

Energi- og klimaplan  2009  Nei, men handlingsdelen tilpasses dagens  
behov. Innsatsen må rettes mot gjennomføring 
og måloppnåelse. 

Økonomiplan Årlig Ja. Lovpålagt rullering. 
Kommunedelplan trafikk 
sikkerhet 

2010  
(revidert 2011) 

Ja. Jf. Vedtak i Formannskapet 25.4.17, sak 31/17 

ROS-analyse og beredskapsplan  Ja. Jf. vedtak i Kommunestyret 12.9.17, sak 46/17 
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Folkehelseplan  Ja. Jf. vedtak i Kommunestyret 12.9.17, sak 46/17. 
Revideringen skal prioritere tiltak og måloppnå-
else. 

 
 
Reguleringsplaner  

 
Nye planer  

Områdereguleringsplan  
Berkåk 

Fullføre igangsatt planlegging i 2016/2017 

Detaljreguleringsplan for helsesenteret Starte planlegging i 2017 
Reguleringsplaner for rv. 3 Fullføre igangsatt planlegging i 2016/2017 
Stier og løyper Ja, oppstart 2017  

 
Jf. vedtak i Kommunestyret 12.9.17, sak 46/17 skal «det åpnes for mulighet til å regulere enkeltområder i 
arealplanen ved behov i forbindelse med videre arbeid med E6 traseer». 
 
I tillegg til planer behandlet etter Plan- og bygningsloven har de ulike sektorene også egne tema- og  
sektor(fag)planer/utredninger. Tema- og sektor(fag)planer/utredninger defineres her som fagplaner 
hvor det ikke er behov for at kommunestyret leder prosessen. Videre at det ikke er ønskelig/behov for 
medvirkning fra innbyggere og deltakelse fra det regionale nivået. Slike planer er på samme måte som  
kommuneplaner og reguleringsplaner, grunnlag for forslag til budsjettarbeidet. 
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