TOLGA KOMMUNE

Planprogram
f or ko m m uneplanens arealdel
(Forslag t il høring)

1. Bakgrunn og f orut set ninger
1. 1 Bakgr unn
En samlet kom muneplan er t odelt, og best år av både en samf unnsdel og en arealdel.
Komm uneplanens overordnede formål er

a ivaret a både de komm unale, regio nale og nasj onale mål,

int eresser og oppgaver. Komm uneplanen skal bygge videre på den kommunale planst rat egien.
Kommune planens arealdel er en vikt ig del av kommunens planarbeid. Den skal vise sammenhengen

mellom framt idig samf unnsutvikling og arealbruk, samt bet ingelser og ram mer for nye t ilt ak.
Sammen med ko mmuneplanens arealdel er kommuneplanens samf unnsdel et vikt ig verkt øy for
komm unens planlegging. Komm uneplanens samf unnsdel er et vikt ig redskap for den helhet lige
planleggingen i kommunen. Gj ennom kommuneplanens samf unnsdel skal ko mmunens st ørst e
ut fordringer og st rat egiske valg fremgå.
Planprogrammet har som formal

a

avklare rammer og føringer for videre planarbeid.
Planprogrammet skal også beskrive planarbeidet s formål, videre prosess, samt hvordan medvirkning

er t enkt gj ennomført . Det skal ut arbeides et planprogram både for kommuneplanens arealdel og
kom muneplanens samf unnsdel. Det ble i Kommunal planst rat egi for Tolga kom mune, vedt att
26.10.2017 vedt att at kommuneplanens arealdel skal revideres.
Komm uneplanens samf unnsdel sist vedt att 24.0 9.20 15.
Komm uneplanens arealdel ble sist vedt att 27.11.2008.

1.2 Lovgrun nlag

Plan og bygningsloven (pbl) av 2008 legger føringer og rammer for ut arbeiding av den nye
komm uneplanens arealdel. Av lovens formålsbest emmelse fr emgår det at loven skal bidra til
fremme bærekraft ig utvikling som er t il det beste for den enkelt e, samfunnet og fr emt idige

a

generasj oner, jf. Pbl. 51-1 fr s t e ledd.
Videre følger det av formålsbest emmelsen at

Planlegging e tter loven skal bidra til å sam ordne s tatlige, regionale og kom m unale oppgaver
og gi grunnlag f or vedtak om bruk av vern av ressurserl..]
Planlegging og vedtak skal sikre åp enhe t, f orutsigbarhet og m edvirkning f or alle berørte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser f or
m ilj ø og samf unn skal beskrives.
Ut arbeidelsen av planprogram for kommuneplaner er lovfest et i pbl. §4-1.ø

2.0 Formål
2.1 Hoved mål
Hovedformålet med dett e arbeidet er en rullering av kommuneplanens arealdel som sist ble vedt att
sammen med naboko mmunen Os i 2008. Siden sist vedt at t e plan er det kom met flere endringer av

betydning for kommunal planlegging generelt og for Tolga so m komm une. Det har et t er 2008
kommet ny plan og bygningslov og det har kommet best emmelser som regulerer Forollhogna
nasj o nalpark. I 2010 ble Tolga en del av den utvidede verdensarven Røros Bergst ad og Cirkumferens,
som v il være et vikt ig hensyn å t a i arealforvalt ningssammenheng. I 2015 ble ogs FN' s berekr aftmal
vedt att og dett e er mål som vil være førende for all planlegging, og må derfor hensynt as i
ut arbeidelsen den nye kommuneplanens arealdel. Disse endringene er en av hovedgrunnene t il at
komm uneplanens arealdel nå skal rulleres.

2.2 Ram mer og f øringer
2 .2.1PIan hierarkiet
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2.2.2 Int ernasj onale føringer og fo rvent ninger
2.2.3 FN' s be rekra fts mal
FN vedt ok i 2015 en felles arbeidsplan med det formal a utry dde fatt igdom, bekj empe ulikhet er og
st oppe klimaendringene innen 2030. Planen best år av 17 forskj ellige mål og 169 t ilhørende delmål.
Ved ut arbeidelsen av bærekraft målene var det av st or betydning at dett e skj edde gj ennom en
demokrat isk prosess. M ålene er ut arbeidet på grunnlag av innspill fr a ulike land verden over. Det ble
også gj ennomført spørreundersøkelser hvor omt rent 10 millioner mennesker fi kk yt ret sin mening.

FN' s bærekraft mål omfatt er ulike deler av samf unnet , men sent ralt fo r samt lige mål er t anken o m et
inkluderende samf un n hvo r ingen ut elat es. For a lykke s med dett e e r det d erfo r vikt ig at de mest
sårbare menneskene må prio rit eres, denne t anken gj enspeiles i bærekraft målene.
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Fo r at verden skal oppfylle de 169 malene er det vikt ig at disse inko r poreres i den of f ent lige
planleggingen på ulike nivåe r. Dett e bet yr at ved ut arbeidelsen av kommuneplane ns arealdel er det
vikt ig

a hensynt a de relevant e bærekraft smålene.

FN's bærekraft små/ i kom munep lanens arealdel
Fo r arbeidet med ko mm uneplanens arealdel er det gj o rt et ut valgt på fem bærekraft smål, som er
vurd ert a vaere sær lig akt uelle for To lga i et arealperspekt iv . De fem bærekraf t sm å lene so m vil være
særlig i fo kus under planar beidet er:
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Det vil fort løpende underveis i planprosessen fo ret as en v urder ing av eve nt uelt hvilke andre
bærekraft smål som er sær lig relevant for To lga ko m mune i et arealperspekt iv .

2.2.3 Nasj onale f ør inger og fo rvent ninger
Regj er ingens legge r hvert fj erde år fr em nasj o nale forvent ninger t il regional og kom munal
planlegging i t råd med plan og bygningslov ens best em melser. Hov edmålet med disse nasj onale
fo rvent ningene er

asikre bærekraft ig ut vikling. Disse forvent ninge ne skal f ølges opp hos både

fy lkeskomm unene og komm unene, ved at de skal inngå i arbeidet med planst rat egier og plane r.

De fi re overordnede forvent ninger og
ut fordringene for perioden 2019-2023 er
f ølgende:
•

sk a pe et bærekraft ig
velferdssamf unn

•

sk a pe et økologisk bærekraft ig
samfunn gj ennom blant annet en
offensiv klimapolit ikk og en forsvarlig
ressursforvalt ning

•

•

skape et sosialt bærekraft ig
samfunn

Å skape et t rygt samf unn for alle

Nasionale forvenni ng er i l regional
og kom munal p lanlegging 20 19- 2023

For a ls e de f ire overnevnt e ut fordringene har regj eringen ut arbeidet fi re hovedt emaer for
planleggingen i fylkeskom munene og kommunene. Under er de forvent ningene som har st ørst
betydning for arealplanlegging present ert (hentet fra Regj eringens net t side).
•

Planlegging som verkt øy for helhet lig og bærekraft ig utvikling
o
o

Regjeringen forvent er at kommunene legger FNs bærekraft mål legges t il grunn for
både samf unns- og arealplanleggingen
Kommunene benyt t er de virkem idler som plan- og bygningsloven har f or a
effekt ivisere og forenkle planleggingen.

o

Kommunene bidrar til a sikre effekt iv og rask behandling av privat e
reguleringsplanforslag og t il god plankvalitet ved a gi t idlige, tydelige og relevant e
krav t il ut redninger

o
o

Kommunene vekt legger den privat e eiendomsrett en i planleggingen
Kommunene priorit erer arbeidet med planst rat egi for a sikre at planene er
oppd at ert e og mt er framti dens beho v, ogsa i forbin
d else med
kom munesammenslåinger

o

Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som samordningsarea. Kommune ne,
fylkesmannen, andre st at lige my ndighet er og Samet inget bruker forumet akt ivt til a
gi tydelig signaler t idlig om hva som er nasj onale eller regionalt vikt ige hensyn i den
enkelt sak

•

Vekst kraft ige regioner og lokalsamf unn i hele landet

a

o

Regj eringen forvent er at kommunene vekt legger arbeidet med redusere ut slipp av
klimagasser, inkludert utslipp for arealbruksendringer, mer effekt iv energibruk og
miljøvennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om forvent ede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

o

Kom munene legger vekt på klimat ilpasning og samf unnssikkerhet i sin planlegging,
og legger de høye alt ernat ive fra nasj onale klimaframskrivninger t il grunn for
arbeidet . Risiko- og sårbarhet sanalyser legges t il grunn for plan- og
byggesaksbehandlingen.

o

o

Komm unene st imulerer t il grønn omst illing, innovasj on, vekst i nye arbeidsplasser og
et inkluderende arbeidsliv og sett er av t ilst rekkelige arealer som ivaret ar samf unnet s
behov
Komm unene indent ifiserer og t ar hensyn t il vikt ig nat urmangfold, fr iluftsområder,
overordnet grønnst rukt ur, kult urhist oriske verdier, kult urmiljø og landskap i
planleggingen.

o

Komm unene vurderer arealbruken i st randsonen langs sj øen og i log langs vassdrag i
et helhet lig og langsikt ig perspekt iv, og t ar særlige hensyn t il nat urmangfold,

o

kult urmilj ø, fr iluft sliv, landskap og andre allmenne int eresser
Komm unen t ar hensyn t il og beskyt t er drikkevannskilder i sin planlegging, slik at
behovet for rensing ved produksj on av drikkevann reduseres

o

Komm unene legger t il rett e for økt verdiskapning og nye grønne næringer innenfor
j ord- og skogbruk.

•

Bærekraft ig areal- og t ranspo rt utvikling
o Komm unene legger t il rett e for vekst og utvikling i kompakt e og klart avgrensede
byområder gjennom regionale bolig -, areal- og t ransport planer. Planene fast set t er
regionalt ut byggingsmønst er, sent erst rukt ur og hovedt rekk i t ranspo rt systemet .
o

Komm unene legger t il rett e for videre ut bygging av et godt samferdselsnett i hele

o

landet
Komm unene legger t il rett e for a sikre Forsvaret s arealbehov når dett e er nødvendig

o

o

a

for ivaret a landets forsvarsevne og i henhold t il nasjonale forsvarsplaner.
Komm unene legger t il rett e for høy arealut nytt else i byom råder gj enno m fort ett ing
og t ransformasj o n med kvalit et i omgivelsene, med vekt på arkit ekt ur, byrom,
kult urmiljer , gr@nnstr ukt urer og andre milj v erdie r.
Kommunen legger t il rett e for sykling og gange i byer og t et t st eder, blant annet
gj ennom t rygge skoleveier, ved a planle gge for gange og sykling fr a
kollekt ivknut epunkt og ut t il fr iluft slivsområder, og for t ranspo rt løsninger for
grupper som er m indre mobile.

•

a

Byer og t ett st eder det er godt bo og leve
o Komm unene har et akt ivt og helhet lig areal og sent rumspolit ikk med vekt på st yring
av sent rumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet , arbeidsplasser og tj enest et ilbud
lokaliseres eller t ett på sent rum, med god t ilrett elegging for ko llekt iv, sykkel og
o

gange.
Komm unenes boligpolit ikk og bo ligplanlegging er en int egrert del av kommunenes
st rat egi for samf unns- og arealutvikling. Den legger t il rett e for en variert
befolkningsst rukt ur gj enno m god t ilgang på boligt omt er so m grunnlag for

o

t ilst rekkelig, variert og sosial boligbygging.
Kommunene t ar boligsosiale hensyn i areal- og samf unnsplanleggingen gj enno m krav

o
o

t il boligst ørrelse og nærom råder, og ved a regulere nok bo ligt omt er.
Kommunen legger t il rett e for leie-t il-eie løsninger for vanskeligst ilt e i boligmarkedet
Kommunene vekt legger arkit ekt ur og kvalit et i de bygde omgivelsene, og planlegger
med ut gangspunkt i st edenes særpreg, kult urhist oriske element er og vikt ige
landskapst rekk. Eldre bebyggelse og byst rukt ur vurderes som ressurser i en sir kulær

o

økonomi
Kommunene ivaret ar kunst og kult ur som del av kommunal og regional planlegging,

o

og legger t il rett e for et fr it t og uavhengig kult urliv.
Kommunene legger vekt pa ivaret a byrom og blågrønn infr ast rukt ur med st ier og

a

t urveger som sikrer nat urverdiene, hensyn t il overvann og legger t il ret t e for fysisk
akt ivit et og nat uropplevelser for alle

Nasj onal transportplan
Nasj onal sykkelstrategi

Nasj onal gastrategi
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

2.2.4 Regionale forut set ninger og m ål
Innlandet fylkeskommune vedt ok i 2020(gj elden de til 2024) en ny st rat egi for fylkeskommunen. Fra
innlandsst rat egien fremkommer fylkesko mmunens visj on:
I nnlandet- eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke rot ter og store dro mmer, med mal om

aha en

ledende posisj on in nen teknologi, industri, landbr uk og reiseliv.
Satsningsområdene i strategien er innbyggere-innovasj on-inkludering-inf rastruktur.
I st rat egien er det særlig t re områder som f år st ort fokus, og det vil for hvert av disse om rådene
ut arbeides egne regionale planer:
Det inkluderende Innlandet
Hovedfokus i den regio nale planen skal st øtt e oppunder at Innlandet skal o ppleves so m et
inkluderende samf unn. Helt sent ralt i det t e er t anken o m et inkluderende arbeidsliv, slik at
økonomisk og sosial t rygghet , god helse og livskvalit et sikres. Et mangfoldig samf unn med universell
utforming er sent ralt. Det skal også fokuseres pa skape møt eplasser og arenaer for inkludering.

a

Samf unnssikkerhet
I regional plan for samf unnssikkerhet skal det både tydeliggj øres og legge grunnlag for videreutvikling
av samf unnssikkerhet en og beredskapsarbeid i fylkeskommunen. Planen skal omhandle
klimaendringer og ut fordringer knyt t et t il dett e i form av økt flom fa re, ras og skred. Pandemier,
smitt evern, matforsyning, infrast rukt ur (st rømforsyning med mer), cyb er og informasjonssikkerhet,
samt forsvaret s t ilst edeværelse i Innlandet er alle t emaer som omfatt es av den regionale planen for
samf unnssikkerhet.
Klima, energi og milj
Klima, energi og milj ø er et st adig vikt igere aspekt i dagens samf unn og dett e gjenspeiles også i den
regionale planen for t emaet. Planen har som f ormal

aut form e, konkret isere og koordinere en

offensiv klima -og milj øpolit ikk for fylket . For klima delen skal planen inneholde
klimagassreduserende t ilt ak, klimat ilpasning, samt st rat egier knytt et t il grønn omst illing og
verdiskapning. For delen knytt et t il energi skal det fremgå st rat egier for energikilder, miljøvennlig og
fornybar energi med mer. Planens milj ø aspekt vil sett e søkelys på biologisk mangfold, vilt- og
fiskeforvalt ning, fr iluft sliv, kult urminner og kult urlandskap, samt forurensning.

Andre akt uelle regio nale planer
Regional plan klima, energi og milj ø i Innlandet. Under utarbeiding.
Forvaltningsplan f or verdensar ven Røros bergstad og Cirkumf erensen 2019-2023
Regional plan Forollh ogna villreinomrade 2013-2025

2.2.5 l( o m m unale f ør inge r
Komm une planens samf unnsdel
Visj onen fra kom muneplanens samfunnsdel er Tolga-kommune med tæl!
De t re overordnede målene fra samf unnsdelen er:

1.

A ta vare p å, utvikle, og f orsterke de kvaliteter og de t sæ rp reg som kj enne gir Tolga

Kom m une
2. Å arbeide m ålbevisst f or en bæ rekraft ig ut vikling
3. A arbeide f or a oppre ttholde bosettinga på nåværende nivå
Følgende satsningsområder fr a samf unnsdelen om handler arealbruk:
•

Belyst og att rakt ivit et
o

Boligsat sning i Tolga

o

Ved planleggin
g av nye boligfelt om omgj r i ng av eksist ere nde skal det legges til
rett e for møt eplasser og ut erom som oppmunt rer t il akt ivit et

o
o

Ønske om at det st im uleres t il økt differensiering i boligmarkedet
Tilrett elegge for noe boset t ing i LNF-omrader

•

o Gi muligheter t il bygging av boliger i t ilknyt ning t il gårdsbebyggelse
Næringsut vikling

•

o Langsikt ig t ilret telegging i form av infrastrukt ur, egn ede t omt er og lokaler
Arealst rategier
o

Styrk e bygdene

o

St yrke næringsgrunnlaget for landbruket og landsbrukst ilknyt t ede næringer gj ennom
arealdelen med arealforvalt ning som virkemiddel. Ønske om bred diskusj on om
fr amt idig arealforvalt ning. Tilrett elegge for nydyrking.

o

Målrett et sat sning på fr it idsbebyggelse. Legge t il ret te for bygging av bo liger og
frit idsboliger i samme område, t ilknyt tes allerede eksist erende infrast rukt ur.
Vurdering av om 100 met er sonen ut mot vann st edvis kan fravikes.

Akt uelle kommunedelplaner og t emaplaner
Rulleringen av kommuneplanens arealdel ma ogsa hensyn t a fr i nger som f l g er av de vr i g e
gj eldende kommunale planene:

Boligpolitisk plan 2019-2025
Klim a- og energipla n 2010-202 0 Rullering av Regional klim a og energiplan
Komm une delplan f or A vf all og m iljø 20 19-2025
Strategisk ne ringsplan - arbeide t pågår
Kulturminnep lan 2021Styringsp lattform f or samf unnsut vikling 2015-2020
Styringsplattformf or velferd 2015-2020
Styringsp lattf orm f or opp vekst 2015-2020
Plan f or idrett og f ysisk aktivitet i Tolga Kom m une.- p lanlegges rullert i 2022

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022
Pågående planarbeid
•

Regional plan klima, energi og miljø i Innlandet .

•

St rat egisk næringsplan

•

St yringsplat tform for samfunnsut vikling

•

St yringsplatt form for velferd

•

St yringsplat tform for o ppvekst

•

Plan for fr iluft slivet s ferdselsårer (under ut arbeiding)

3 .1 Sat sningso m råder f o r arealdelen
3.1.1 Bosett ing
•

Planbest emmelser som åpner for fleksibilit et , forutsigbarhet og handlingsrom

•

Kombinerte felt, bolig og fr it id
o Frit idsinnbyggeren

•

Nye boligområder
o Småbrukst omt er

•

Gj ennomgå allerede avsatt e områder i dagens arealplan for a kart legge om disse fremdeles
er akt uell

•

Spredt bebyggelse

•

Energi og klima

Det fokuseres pa a ut arbeid e planbest emmelser som åpner for fleksibilitet, forut sigbarhet og
handlingsrom for alle part er. M ulighet en for kombinert e f elt for både bolig og fr it id vil bli vurdert .
Videre vil det bli foret att en gj ennomgang av arealer i dagens arealplan som per i dag er avsatt t il
bolig, for kart legge om disse om rådene er akt uelle eller ikke.

a

Klima og m ilj ø vil være et gj ennomgående vikt ig t ema i alle vurderingene.

3.1.2 Næring og landbru k
•

Energi og t ransport

•

Arealforvalt ning og infrast rukt ur

•

Dyrkningsfelt

•

Klimat ilpasning

Det vil også for næring og landbruk være fokus pa a ut arbeide planbest emmelser som åpnet for
fleksibilit et, forut sigbarhet og handlingsrom, slik at næringslivet og landbruket kan oppnå t ilst rekkelig
med ut vikling. Det skal ses på nye områder for næring- og landbruksareal, og ut videlse av
eksist erende arealer.

3.1.3 Friti dsbol iger og fr it idso mråder
•

Nye hytt eom råder

•

Fo rt ett ing av allerede eksist erende områder

•

Økt behov for infrast rukt ur

•

Allerede avsatt e areal t il mulig hytt ebygging i dagens arealplan
o Fremdeles akt uell?

•

Energi og milj ø

For t ema frit idsboliger og frit idsområder skal det foret as en kart legging av de allerede avsatt e areal,

a

for st adfest e om disse arealene fremdeles er akt uell eller ikke. Det er også for dett e t emaet et mål
og ønske om a ut arbeid e best emmelser som legger t il rett e for fleksibilit et, forut sigbarhet og
handlingsrom for involvert e part er.

3.1.4 Kult urm inner og kult urvern
•
•

Cirkumf erens og verdensarv
Kult urm inneplan
o
o

•

Set erområder
Etablering og bruk av hensynssoner

Behovet for flere skj øtseisplaner

3.1.5 Vannfo rvalt ning, drikkevann og avlø pshåndt ering
•

Sikring av drikkevannskilde

•

Best emm elser om avløpshåndt ering

•

Klimat ilpasning

•

Forurensning

3 .1.6 Nat urfa reområder
•

Sikring m ot nat urfa rer
o Kart legge hvilke områder som event uelt vil være sårbare for flo m- overvann ved
videre ut bygging

3.1.7 Nasj on alparkkom mune
•

Verdier t ilknyt t et verneområdene må synliggj øres

•

I komm uneplanens arealdel skal det t as hensyn t il verneområdene og verneverdiene i
om rådene. Det skal fremgå hvordan komm unen gj ør dett e ved bruk av arealformål og
hensynssoner. I dagens ko mmune plan er det t att hensyn t il verneområdene og
verneverdiene i området , som er vist med arealformål og hensynsso ner i arealdelen. Dett e
må videreføres ved rullering av planen

•

Verdier t ilknytt et verneområdene må synliggj øres

•

I komm uneplanens arealdel skal det t as hensyn t il verneo mrådene og verneverdiene i
områdene. Det skal fremgå hvordan kom munen gj ør det t e ved bruk av arealformål og
hensynssoner. I dagens kommune plan er det t at t hensyn t il verneom rådene og
verneverdiene i området , som er vist med arealformål og hensynssoner i arealdelen. Dett e
må videreføres ved rullering av planen

3 .1.9 Randsone mot nasj onalpark- Forollhogna
•

Belast ning- t ålegrense?

•

Ønskelig akt ivit et (hva/ omfa ng)

•

Best em melser om vern- hensynssoner

3.1.10 Andre t ema
•

Vurdere o m noen av delplanene skal t as inn i komm uneplanens arealdel, ref . Planst rat egi

4.Ut redningsbehov
4 .1 Rapport er og analyser
Til kommuneplanens arealdel skal følgende rapport er og analyser fremst illes:
•

Boligområder
o Kart legge ledige boligt omt er
Kart legge reelt ant all ledige t omt er, ut elukke de som ikke er fa kt isk

o
o

tilg j eng elige
Kart legge eksist erende bebyggelse i LNF-områder
Kart legge behov for nye bolig t omt er
Analyse av m ulig nye boligt omt er

•

Hyt t eo mråder
o Kart legge ledige, regulert e og avsatt e t omt er

•

Næringsareal
o Kart legge eksist erende næringsareal og behov for nye

4.2 Ko nsekvensut red ning
I henhold t il forskrift for konsekvensut redning skal ko mmuneplanens arealdel ha en
konsekvensut redning når planen set t er rammer for t iltak som følger av forskrift ens vedlegg I og 11, jf .
KU-forskri ft 56.
Av forskrift ens §21 kommer det frem at konsekvensut redningen skal ident ifisere og beskrive de
fa kt orer so m kan bli påvirket og vurdere vesent lige virkninger for miljø, nat urressurser og samf unn.
I forbindelse med den nye kom muneplanens arealdel er det mange int eresser som vil bli berørt og

behovet for KU vil være st ort og akt uelt for mange ulike t ema. Per nå kan slås fast at følgende t ema
vil bli konsekvensut redet :
•

Nat urmangfold

•

Fri Iuft sliv

•

Kult urminner og kult urlandskap

•

Samf unnssikkerhet

List en er ikke utt øm mende, og det vil foret as en vurdering av andre akt uelle og nødvendig tema fo r
konsekvensut redning fort løpende i planprosessen.

4 .3 Tem akart og arealregnskap
•

Landbruksressurser

•

Nat urmangfold

•

Vann og avløp

•

Klimat ilpasset sårbarhet sanalyse

•

Arealregnskap
o Analyse av bebygde arealer

o

Analyse av arealer avsatt t il bebyggelse og mulig nye om råder

List en over planlagt e t emakart og andre ut redninger/ analyser er ikke utt ømmende og det vil
underveis i planarbeidet gj øres fort løpende vurderinger knyt t et t il hvilke t emakart og andre
ut redninger/ analyser som er nødvendig.

5.1 Organisering

Prosj ekt eier:

Kom munestyret

Styri ngsgruppe (SG):

Form annskapet

Prosj ekt leder (PL):

Ida Sko lm Ii, arealplanlegger

Prosjektgr uppe (PG):
Prosj ekt leder:
Prosj ekt gruppe:

Ida Sko lmli

Siv St uedal Sj ovold, komm unedirekt or
May Løset h, sektorleder samf unnsut vikling/ enhet sleder plan

Ved behov :
Per Urset h, ingeniør t eknisk
Kj erst i Ane Bredesen, landbrukssj ef
Ref eransegruppe:

Saksbehandlerforum, int ern møt erekke for sektor samf unnsut vikling

5.2 Int eressent er i arbeidet
Det vil være mange akt uelle int eressenter og samarbeidsakt ører i planarbeidet , som for eksem pel
fr ivillige organisasj oner, idret t slag og privat e og off ent lige aktører.

5.3 Høring
Planoppst art skal varsles og det sett es frister i t råd med plan og bygningsloven for innspill t il planen.
Planprogrammet vil bli lagt ut på høring samt idig med at det varsles planoppst art . Det vil da ligge på
høring i 6 uker, hvo r my ndighet er, organisasj oner og privat e personer gis mulighet ti l

a komm e med

innspill t il planprogram met .

5.4 M edvirkning
For To lga kommune er medvirkningsprosessen i forbindelse med den nye kommuneplanens arealdel

svært vikt ig. Kommunen n sker a skape en arena hvor alle innbyggerne gis mulighet f or a yt re sine

meninger om hva den enkelt e opplever som vikt ige t ema i den nye kommuneplanens arealdel. For
lykkes i dett e vurderer kommunen det slik at det er hensikt sme ssig ha ulike former medvirkning
underveis i prosj ekt et, i håp om naut t il flest mulig. Det vil derfor bli arrangert ulike former for

a

a

medvirkning for ulike t emaer. I t illegg t il m ulighet er for digit al medvirkning legges det opp t il
innbyggermøt er eller delt akelse på akt uelle arrangement i Tolga, Vingelen, Hoda len og
Kasa/ Holy dalen/ versj odalen. Det legges opp t il mulighet er for
•

Digit al medvirkning

•

Involvere barn og ungdom

•

Frokost møt e

•
•

Bygdema t er
Spørreundersøkelser

•

Åpen kont ordag

Involvering av barn og ungdom

a komm e med innspill i Olsok.

a

En vikt ig de l av medvir kningsprosessen i arbeidet med den nye ko m muneplanens arealdel er

a gi

barn og ungdom en arena hvor de kan f å yt ret sine meninge r og t anker om hva so m burde være
f ørende i ut viklingen av bygda deres. Det vil derfor bli gj enno mf ørt en dialog med eleve r på Tolga
barne- og ungdo mssko le. Det er et st ort ønske om et bredt engasj ement f ra elevene, knyt t et t il fl est
m ulig t ema i planprosessen. Temae ne bo set t ing og nær ing set t i sam menheng med klima og energi
vil st å i sent r um .

Tematisk m edvirkning
M edvirkningsprosessen ellers er t enkt gj e nno mført mer t emat isk, hvor t ype medvirkn ing sopplegg
t ilpasses særskilt den akt uelle gruppen.
Fo r t emaet næring e r det t enkt

a gjen nomf @re et fr o kost møt e hvor de næringsd rivende fr it t kan yt re

sine meninger og t anker om kr ing næringsut viklingen i Tolga kom m une.
Videre er det for land bruket er det t enkt å gjennomføre et kveldsmøt e, hvor akt uelle akt ører
inv it eres ti l

a dr@ft e hvordan landbruket

kan ut vikles og hvo rdan aspekt et klima og energi kan inngå

som en del av denne ut viklingen.
Fo r t emaene bosett ing, næring og landbruk er det også planlagt at komm unene skal arrangere
t radisj o nelle bygdemøt er.
So m et supplement t il den mer t radisj onelle medv irkningsprosessen er det også ønskelig med et
medvirkningso pplegg so m i st ørre grad engasj erer Tolgas unge vo ksne innbyggere og et opplegg so m
senker t erskelen for

a ut t ale seg. Det er de rfo r ønskelig med et digit alt medvirkningso pplegg. Her er

det ønskelig med en digit al for m for medv irkning, for eksem pel gj enno m sosiale med ia og ved hj elp
av spør reundersøkelser. For målet med det t e er
har fått m ulighet en t il

a fa fl est m ulig av Tolgas innbyggere i t ale, slik at de

a si og mene noe om bygdas ut viklingsplaner.
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7. Ko nt akt inf o rm asj o n
Tolga Kom m une:
E-post:

postmottak@tolga_komm un e _no

Telefo n sent ralbord : 624 96 500
Ad resse:

Brugat a 38, 2540 To lga

Hj em m eside:

www.t olga.kommune.no

á

