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Fylkesmannens uttalelse - Høring av kommuneplanens 
samfunnsdel - Træna kommune  
 
Det vises til oversendelse av 21.12.2016 i forbindelse med høring av kommuneplanens 
samfunnsdel for Træna kommune.   
 
Fylkesmannen har som oppgave å formidle nasjonale interesser og politikk, og viser til  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (NF) fastsatt av regjeringen i 
2015. Disse skal være retningsgivende, og formidler mål, oppgaver og interesser som det 
forventes at kommuner særlig legger vekt på i sin planlegging.   
 
Hensynet til gode og effektive planprosesser i kommunen er særlig omtalt. Samfunnsdelen 
er et sektorovergripende overordnet styringsverktøy som skal legges til grunn for 
kommunens øvrige planlegging for å nå uttalte mål for samfunnsutviklingen. Plandokumentet 
er lettlest og gir god oversikt over utfordringer, målsetninger og strategier for å nå disse.      
 
NF forutsetter at kommunen legger til rette for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I 
dette ligger en effektiv, klimavennlig og kunnskapsbasert ressursutnyttelse som også er 
avklart i forhold til samfunnssikkerhet/risiko -og sårbarhet. Selv om disse hensyn først og 
fremst får praktisk betydning i arbeidet med arealdelen, så bør samfunnsdelen også ha dette 
perspektivet. 
 
Samfunnsdelen bør også innrettes med overordnede arealpolitiske føringer som kan sikre 
nasjonale mål om attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  Det er derfor 
viktig at kommunen i planforslaget fokuserer spesielt på arealbehov, og bruker 
samfunnsdelen til å gi føringer for arealbruken. Med de utfordringene som kommunen står 
ovenfor vil en satsing på sentrumsutvikling være viktig for kommunen, og også riktig om 
kommunen skal kunne gjennomføre satsingsområdet «Miljøsmart øysamfunn». 
 
Selv om det går fram at kommunen savner «både lokaler for industri-, fiskeri- og 
videreforedling, samt for nyetableringer innen kultur- og opplevelsesnæring», vil det imidlertid 
være vesentlig at dette behovet blir sett i forhold til tilgjengelige tomter og muligheter i 
eksisterende planlagte områder. Et arealregnskap over tilgjengelige utbyggings- og 
utviklingsmuligheter vil være viktig om kommunen skal kunne begrunne å legge ut nye 
områder til ulike utbyggingsformål i kommuneplanens areadel. I og med at en slik analyse 
ikke foreligger som del av kapittel 6 i planforslaget, bør den utarbeides som plangrunnlag i 
forbindelse med oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel (som del av 
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planprogrammet). Jf. omtalen av arealregnskap i kap. 6 i rundskriv T-1492 – 
«Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen». 
 
Satsingsområdet «Miljøsmart øysamfunn» bidrar til en god oppfølging av Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Det er vesentlig at det legges 
opp til årlig rullering av handlingsdelen i den vedtatte klima- og energiplanen for kommunen. 
Det er samtidig viktig at tiltakene som går fram her blir videreført i planer og vedtak der det er 
aktuelt, som i økonomidelen av kommuneplanen. 
 
Fylkesmannen vil i tillegg be om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming 
inntas i planleggingen, slik at samfunnet og de fysiske omgivelser tilrettelegges for alle og gir 
like muligheter for samfunnsdeltakelse.  
 
 
Landbruk 
 
Træna er ikke en utpreget landbrukskommune. Samtidig ligger forholdene godt til rette for 
beiting av landskapet på øyene, og særlig Selvær, Sanna og Husøya har områder med noe 
jordbruksareal. Kommunen nevner selv i utkast til kommuneplanens samfunnsdel at det skal 
legges til rette for utvikling av landbruket.  
  
For landbruk vil følgende nasjonale føringer være aktuelle å legge til grunn for en framtidig 
bærekraftig arealbruk. 
 

1) Legge til rette for økt matproduksjon 
Kommunen har et ansvar for å bidra til at vi når norske mål om stabil 
matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. Kommuneplanens 
arealdel vil være et naturlig sted å legge grunnlaget for dette, men kan også danne 
grunnlag for landbrukstema i en strategisk næringsplan. 
 
I St.Meld. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, legges det føringer for at den 
landbaserte matproduksjonen skal øke i takt med den økende befolkningen i Norge. 
Statistisk Sentralbyrå anslår at det i 2030 vil være 20 % flere innbyggere i landet. Det 
vil si at i gjennomsnitt må matproduksjonen øke med ca. 1 % i året fram mot 2030. I 
den nylig framlagte melding til Stortinget - Meld. St. 11 (2016-17) - står det blant 
annet at: «Matsikkerheten sikres gjennom nasjonal produksjon, handel og 
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget. Regjeringen har som mål å øke 
matproduksjonen og styrke jordbrukets konkurransekraft.(…)» (kap 1.1.1).  
 

2) Definere kjerneområder landbruk – bevaring av jordressurser 
Det er gjennom ny nasjonal jordvernstrategi (2015) og regional jordvernplan (2016) 
fra Fylkesmannen blitt skjerpet holdning til jordvern. Dette innebærer at kommunen 
bør definere viktige landbruksområder, som med fordel kan synliggjøres i 
kommuneplanens arealdel. For Træna kan dette være å ha en strategi som legger til 
rette for mindre landbruksdrift, med utstrakt beiting på utvalgte øyer. Dette kan også 
ses i sammenheng med turistnæring og tilrettelegging for et variert kulturlandskap. 
Kartlegginga kan resultere i et temakart, som igjen kan implementeres i 
kommuneplanens arealdel som hensynssone, vedlagt temakart e.l, når denne 
rulleres. 
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Samfunnssikkerhet 
 
Det framgår av planforslaget at kommunen har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for Trænasamfunnet. Dette betrakter vi som positivt. Vi viser for øvrig til endelig rapport etter 
tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Træna kommune av 09.06.2015, og minner om at 
kommunen har et ansvar for å utarbeide en oppfølgingsplan for det langsiktige 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, samt en overordnet beredskapsplan (jfr. 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3 og 4). Den helhetlige ROS-analysen gir et godt 
grunnlag for dette arbeidet, da den kartlegger sannsynligheten for uønskede hendelser som 
kan inntreffe i kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Egil Johansen (e.f.)  
Kommunal- og beredskapsdirektør Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 
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