
TOLGA KOMMUNE

Planprogram
f or ko m m uneplanens arealdel

(Forslag t il høring)



1. Bakgrunn og forut set ninger

1.1 Bakgr unn
En samlet kommuneplan er todelt , og består av både en samf unnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens overordnede formål er a ivaret a både de kommunale, regionale og nasj onale mål,

int eresser og oppgaver. Kommuneplanen skal bygge videre på den kommunale planst rategien.

Kommuneplanens arealdel er en vikt ig del av kommunens planarbeid. Den skal vise sammenhengen

mellom framt idig samf unnsutvikling og arealbruk, samt bet ingelser og rammer for nye t iltak.

Sammen med kommuneplanens arealdel er kommuneplanens samf unnsdel et vikt ig verktøy for

kommunens planlegging. Kommuneplanens samf unnsdel er et vikt ig redskap for den helhet lige

planleggingen i kommunen. Gj ennom kommuneplanens samf unnsdel skal kommunens st ørst e

ut fordringer og st rategiske valg fremgå.

Planprogrammet har som formal aavklare rammer og før inger for videre planarbeid.

Planprogrammet skal også beskrive planarbeidet s formål, videre prosess, samt hvordan medvirkning

er t enkt gjennomført . Det skal ut arbeides et planprogram både for kommuneplanens arealdel og

kommuneplanens samfunnsdel. Det ble i Kommunal planst rategi for Tolga kommune, vedtatt

26.10.2017 vedtatt at kommuneplanens arealdel skal revideres.

Kommuneplanens samf unnsdel sist vedtatt 24.09.2015.

Kommuneplanens arealdel ble sist vedt att 27.11.2008.

1.2 Lovgrunnlag

Plan og bygningsloven (pbl) av 2008 legger føringer og rammer for utarbeiding av den nye

kommuneplanens arealdel. Av lovens formålsbest emmelse fremgår det at loven skal bidra til a
fremme bærekraft ig utvikling som er t il det beste for den enkelt e, samfunnet og fremt idige

generasj oner, jf. Pbl. 51-1 fr s te ledd.

Videre følger det av formålsbestemmelsen 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 åpenhet, f orutsigbarhet og medvirkning f or alle berørte

interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsikt ige løsninger, og konsekvenser f or

miljø og samf unn skal beskrives.

Utarbeidelsen av planprogram for kommuneplaner er lovfest et i pbl. §4-1.ø

2.0 Formål

2.1 Hovedmål

Hovedformålet med dette arbeidet er en rullering av kommuneplanens arealdel som sist ble vedtatt

sammen med nabokommunen Os i 2008. Siden sist vedt at t e plan er det kommet flere endringer av



betydning for kommunal planlegging generelt og for Tolga som kommune. Det har et ter 2008

kommet ny plan og bygningslov og det har kommet bestemmelser som regulerer Forollhogna

nasjonalpark. I 2010 ble Tolga en del av den utvidede verdensarven Røros Bergst ad og Cirkumferens,

som vil være et vikt ig hensyn å ta i arealforvalt ningssammenheng. I 2015 ble ogs FN's berekr aftmal

vedt att og dette er mål som vil være førende for all planlegging, og må derfor hensynt as i

utarbeidelsen den nye kommuneplanens arealdel. Disse endringene er en av hovedgrunnene t il at

kommuneplanens arealdel nå skal rulleres.

2.2 Rammer og føringer

2 .2.1P Ian hierarkiet
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2.2.2 Int ernasj onale føringer og forvent ninger

2.2.3 FN's be rekra fts mal
FN  vedtok i 2015 en felles arbeidsplan med det formal a utry dde fatt igdom, bekjempe ulikhet er og

st oppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 forskjellige mål og 169 t ilhørende delmål.

Ved utarbeidelsen av bærekraft målene var det av st or betydning at dett e skj edde gjennom en

demokrat isk prosess. Målene er ut arbeidet på grunnlag av innspill fra ulike land verden over. Det ble

også gj ennomført spørreundersøkelser hvor omt rent 10 millioner mennesker fikk yt ret sin mening.



FN' s bærekraft mål omfatt er ulike deler av samfunnet , men sent ralt fo r samt lige mål er t anken om et

inkluderende samfunn hvor ingen utelat es. For a lykke s med dett e er det derfor vikt ig at de mest

sårbare menneskene må prio rit eres, denne t anken gj enspeiles i bærekraft målene.

 
'

'

2 " 3 coonnsr

II'

ml!I'
j

•

9 l IO'fUIDIDI
llflitll OIIUI

m '' 1111iia
a _ a
II'

I

For at verden skal oppfylle de 169 malene er det vikt ig at disse inko rporeres i den of fent lige

planleggingen på ulike nivåer. Dett e bet yr at ved ut arbeidelsen av kommuneplanens arealdel er det

vikt ig ahensynt a de relevant e bærekraft smålene.

FN's bærekraft små/ i kom muneplanens arealdel

For arbeidet med kommuneplanens arealdel er det gjo rt et utvalgt på fem bærekraft smål, som er

vurd ert a vaere særlig akt uelle for To lga i et arealperspekt iv . De fem bærekraf tsmå lene som vil være

særlig i fokus under planarbeidet er:
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17 SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Det vil fort løpende underveis i planprosessen foretas en vurder ing av event uelt hvi lke andre

bærekraft smål som er særlig relevant for To lga kommune i et arealperspekt iv .

2.2.3 Nasjonale før inger og forvent ninger

Regjer ingens legger hvert fjerde år frem nasjonale forvent ninger t il regional og kom munal

planlegging i t råd med plan og bygningslovens bestemmelser. Hovedmålet med disse nasj onale

forvent ningene er asikre bærekraft ig ut vikling. Disse forvent ningene skal følges opp hos både

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



De fi re overordnede forvent ninger og

ut fordringene for perioden 2019-2023 er

følgende:

• sk a pe et bærekraft ig

velferdssamf unn

• sk a pe et økologisk bærekraft ig

samfunn gjennom 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 kommunal p lanlegging 2019- 2023

For a ls e de f ire overnevnt e ut fordringene har regjeringen ut arbeidet fi re hovedt emaer for

planleggingen i fy lkeskommunene og kommunene. Under er de forvent ningene som har størst

betydning for arealplanlegging present ert (hentet fra Regj eringens net tside).

• Planlegging som verktøy for helhet lig og bærekraft ig utvikling

o Regjeringen forvent er at kommunene legger FNs bærekraft mål legges t il grunn for

både samfunns- og arealplanleggingen

o Kommunene benyt ter de virkemidler som plan- og bygningsloven har for 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 relevante

krav t il ut redninger

o Kommunene vekt legger den private eiendomsrett en i planleggingen

o Kommunene prioriterer arbeidet med planst rategi for a sikre at planene er

oppdat ert e og mt er framti dens behov, ogsa i forbind else med

kommunesammenslåinger

o Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som samordningsarea. Kommune ne,

fylkesmannen, andre st at lige myndigheter og Samet inget bruker forumet akt ivt til a

gi tydelig signaler t idlig om hva som er nasjonale eller regionalt v ikt ige hensyn i den

enkelt sak

• Vekst kraft ige regioner og lokalsamfunn i hele landet

o Regjeringen forvent er at kommunene vekt legger arbeidet med a redusere utslipp 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 Kommunene 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 Kommunene 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 samfunnets

behov

o Kommunene indent ifiserer og t ar hensyn t il v ikt ig nat urmangfold, fr iluf tsområder,

overordnet grønnst rukt ur, kult urhistoriske verdier, kult urmiljø og landskap i

planleggingen.



o Kommunene 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,

kult urmiljø, fr iluft sliv, landskap og andre allmenne interesser

o Kommunen tar hensyn t i l og beskyt t er drikkevannskilder i sin planlegging, slik at

behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres

o Kommunene legger t il rett e for økt verdiskapning og nye grønne næringer innenfor

j ord- og skogbruk.

• Bærekraft ig areal- og t ransport utvikling

o Kommunene 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, senterst rukt ur og hovedt rekk i t ransport systemet .

o Kommunene legger t il rett e for v idere ut bygging av et godt samferdselsnett i hele

landet

o Kommunene legger t il rett e for a sikre Forsvarets arealbehov når dett e er nødvendig

for a ivaret a landets forsvarsevne og i henhold t il nasjonale forsvarsplaner.

o Kommunene legger t i l rett e for høy arealut nytt else i byområder gjennom fort ett ing

og t ransformasjon med kvalit et i omgivelsene, med vekt på arkitekt ur, byrom,

kult urmiljer , gr@nnstr ukt urer og andre milj v erdie r.

o Kommunen legger t i l rett e for sykling og gange i byer og t et tsteder, blant annet

gjennom t rygge skoleveier, ved aplanle gge for gange og sykling fra

kollekt ivknut epunkt og ut t il fr iluft slivsområder, og for t ransport løsninger for

grupper som er mindre mobile.

• Byer og t ettsteder det er godt abo og leve

o Kommunene har et akt ivt og helhet lig areal og sent rumspolit ikk med vekt på styring

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

gange.

o Kommunenes 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 ennom god t ilgang på boligtomter som grunnlag for

t ilst rekkelig, variert og sosial boligbygging.

o Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav

t il boligst ørrelse og nærområder, og ved a regulere nok boligtomt er.

o Kommunen legger t i l rett e for leie-t il-eie løsninger for vanskeligst ilte i boligmarkedet

o Kommunene vekt legger arkitekt ur og kvalit et i de bygde omgivelsene, og planlegger

med utgangspunkt i st edenes særpreg, kult urhistoriske elementer og vikt ige

landskapst rekk. Eldre bebyggelse og byst rukt ur vurderes som ressurser i en sirkulær

økonomi

o Kommunene ivaretar kunst og kult ur som del av kommunal og regional planlegging,

og legger t il rett e for et fr it t og uavhengig kult urliv.

o Kommunene legger vekt pa a ivareta byrom og blågrønn infrast rukt ur med st ier og

t urveger som sikrer nat urverdiene, hensyn t il overvann og legger t i l ret te for fysisk

akt ivit et og nat uropplevelser for alle

Nasjonal transportplan

Nasjonal sykkelstrategi



Nasj onal gastrategi

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

2.2.4 Regionale forutset ninger og mål

Innlandet fylkeskommune vedtok i 2020(gjeldende til 2024) en ny st rat egi for fylkeskommunen. Fra

innlandsst rat egien fremkommer fylkeskommunens visj on:

I nnlandet- eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke rot ter og store drommer, med mal om aha en

ledende posisj on in nen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Satsningsområdene i strategien er innbyggere-innovasj on-inkludering-inf rastruktur.

I st rategien er det særlig t re områder som får stort fokus, og det vil for hvert av disse områdene

ut arbeides egne regionale planer:

Det inkluderende Innlandet

Hovedfokus i den regionale planen skal st øtt e oppunder at Innlandet skal oppleves som et

inkluderende samfunn. Helt sent ralt i det te er t anken om et inkluderende arbeidsliv, slik at

økonomisk og sosial t rygghet , god helse og livskvalitet sikres. Et mangfoldig samfunn med universell

ut forming er sent ralt. Det skal også fokuseres pa askape møt eplasser og arenaer for inkludering.

Samf unnssikkerhet

I regional plan for samfunnssikkerhet skal det både tydeliggjøres og legge grunnlag for videreutvikling

av samf unnssikkerheten og beredskapsarbeid i fylkeskommunen. Planen skal omhandle

klimaendringer og ut fordringer knyt t et t il dett e i form av økt flom fare, ras og skred. Pandemier,

smit t evern, matforsyning, infrast rukt ur (st rømforsyning med mer), cyber 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 miljø er et stadig vikt igere aspekt i dagens samfunn og dett e gjenspeiles også i den

regionale planen for temaet. Planen har som formal aut form e, konkret isere og koordinere en

offensiv klima -og miljøpolit ikk for fylket . For klima delen skal planen inneholde

klimagassreduserende t iltak, klimat ilpasning, samt st rategier knytt et t il grønn omst illing og

verdiskapning. For delen knytt et t il energi skal det fremgå st rategier for energikilder, miljøvennlig og

fornybar energi med mer. Planens miljø aspekt vil sett e søkelys på biologisk mangfold, v ilt - og

f iskeforvalt ning, fr iluft sliv, kult urminner og kult urlandskap, samt forurensning.

Andre akt uelle regionale planer
Regional plan klima, energi og milj ø i Innlandet. Under utarbeiding.

Forvaltningsplan f or verdensarven Røros bergstad og Cirkumf erensen 2019-2023

Regional plan Forollh ogna villreinomrade 2013-2025



2.2.5 l( o m m unale før inger

Kommuneplanens samf unnsdel

Visjonen fra kommuneplanens samfunnsdel er Tolga-kommune med tæl!

De t re overordnede målene fra samf unnsdelen er:

1. Ata vare på, utvikle, og f orsterke de kvaliteter og det sæ rpreg som kj enne gir Tolga
Komm une

2. Å arbeide m ålbevisst f or en bæ rekraft ig utvikling

3. Aarbeide f or aoppre ttholde bosettinga på nåværende nivå

Følgende satsningsområder fra samfunnsdelen omhandler arealbruk:

• Belyst og att rakt ivit et

o Boligsatsning i Tolga

o Ved planlegging av nye boligfelt om omgjr i ng av eksist ere nde skal det legges til
rett e for møt eplasser og uterom som oppmunt rer t il akt ivit et

o Ønske om at det st imuleres t il økt differensiering i boligmarkedet

o 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

• Næringsutvikling

o Langsikt ig t ilret telegging i form av infrastrukt ur, egnede tomter og lokaler

• Arealst rategier

o Styrk e bygdene

o Styrke næringsgrunnlaget for landbruket og landsbrukst ilknyt t ede næringer gj ennom

arealdelen med arealforvalt ning som virkemiddel. Ønske om bred diskusjon om

framt idig arealforvalt ning. Tilrettelegge for nydyrking.

o Målrett et sat sning på fr it idsbebyggelse. Legge t il ret te for bygging av bo liger og

fr it idsboliger i samme område, t ilknyt tes allerede eksist erende infrast rukt ur.

Vurdering av om 100 meter sonen ut mot vann st edvis kan fravikes.

Akt uelle kommunedelplaner og t emaplaner

Rulleringen av kommuneplanens arealdel ma ogsa hensynta fr i nger som f l g er av de vr i g e
gjeldende kommunale planene:

Boligpolitisk plan 2019-2025

Klima- og energiplan 2010-2020 Rullering av Regional klim a og energiplan

Komm unedelplan f or A vf all og m iljø 2019-2025

Strategisk ne ringsplan  -  arbeidet pågår

Kulturminneplan 2021-

Styringsplattform f or samf unnsutvikling 2015-2020

Styringsplattform f or velferd 2015-2020

Styringsplattf orm f or opp vekst 2015-2020

Plan f or idrett og f ysisk aktivitet i Tolga Komm 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 t form for samfunnsutvikling

• St yringsplatt form for velferd

• St yringsplat t form for oppvekst

• Plan for fr iluft slivets ferdselsårer (under utarbeiding)

3 .1 Sat sningsområder f or 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 Småbrukstomt er

• Gjennomgå 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 utarbeid e planbest emmelser som åpner for fleksibilitet, forut sigbarhet og

handlingsrom for alle parter. Muligheten for kombinerte felt for både bolig og fr it id vil bli vurdert .

Videre vil det bli foret att en gjennomgang av arealer i dagens arealplan som per i dag er avsatt t il

bolig, for akart legge om disse områdene er aktuelle eller ikke.

Klima og miljø vil være et gjennomgående vikt ig t ema i alle vurderingene.

3.1.2 Næring og landbruk

• Energi og t ransport

• Arealforvalt ning og infrast rukt ur

• Dyrkningsfelt

• Klimat ilpasning

Det vil også for næring og landbruk være fokus pa a utarbeide planbest emmelser som åpnet for

fleksibilitet , forutsigbarhet 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 utvidelse av

eksist erende arealer.

3.1.3 Friti dsbol iger og fr it idsområder

• Nye hytt eområder

• Fortett 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 miljø



For t ema fr it idsboliger og fr it idsområder skal det foret as en kart legging av de allerede avsatte areal,

for ast adfeste om disse arealene fremdeles er akt uell eller ikke. Det er også for dett e temaet et mål

og ønske om autarbeid e best emmelser som legger t il rett e for fleksibilit et, forut sigbarhet og

handlingsrom for involverte part er.

3.1.4 Kult urm inner og kult urvern

• Cirkumf erens og verdensarv

• Kult urm inneplan

o Set erområder

o Etablering og bruk av hensynssoner

• Behovet for flere skjøtseisplaner

3.1.5 Vannforvalt ning, drikkevann og avløpshåndt ering

• Sikring av drikkevannskilde

• Bestemmelser om avløpshåndtering

• Klimat ilpasning

• Forurensning

3 .1.6 Nat urfa reområder

• Sikring mot nat urfarer

o Kart legge hvilke områder som event uelt vil være sårbare for flom- overvann ved

videre ut bygging

3.1.7 Nasjon alparkkom mune

• Verdier t ilknyt t et verneområdene må synliggj øres

• I kommuneplanens arealdel skal det t as hensyn t i l verneområdene og verneverdiene i

områdene. Det skal fremgå hvordan kommunen gj ør dett e ved bruk av arealformål og

hensynssoner. I dagens kommune plan er det t att hensyn t il verneområdene og

verneverdiene i området , som er vist med arealformål og hensynssoner i arealdelen. Dett e

må videreføres ved rullering av planen

• Verdier t ilknytt et verneområdene må synliggjøres

• I kommuneplanens arealdel skal det t as hensyn t il verneområdene og verneverdiene i

områdene. Det skal fremgå hvordan kommunen gjør det t e ved bruk av arealformål og

hensynssoner. I dagens kommune plan er det t at t hensyn t il verneområdene 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 nasjonalpark- Forollhogna

• Belast ning- t ålegrense?

• Ønskelig akt ivit et (hva/ omfang)

• Best emmelser om vern- hensynssoner

3.1.10 Andre t ema

• Vurdere om noen av delplanene skal t as inn i kommuneplanens arealdel, ref . Planst rat egi



4. Ut redningsbehov

4 .1 Rapport er og analyser

Til kommuneplanens arealdel skal følgende rapporter og analyser fremst illes:

• Boligområder

o Kart legge ledige boligtomter

 Kart legge reelt ant all ledige t omter, utelukke de som ikke er fakt isk

tilg jengelige

o Kart legge eksisterende bebyggelse i LNF-områder

o Kart legge behov for nye bolig t omt er

 Analyse av mulig nye boligt omt er

• Hyt t eområder

o Kart legge ledige, regulerte og avsatt e t omter

• Næringsareal

o Kart legge eksisterende næringsareal og behov for nye

4.2 Konsekvensut redning

I henhold t il forskrif t for konsekvensut redning skal kommuneplanens arealdel ha en

konsekvensut redning når planen set ter rammer for t iltak som følger av forskrift ens vedlegg I og 11, jf .

KU-forskri ft 56.

Av forskrif t ens  §21  kommer det frem at konsekvensut redningen skal ident ifisere og beskrive de

fakt orer som kan bli påvirket og vurdere vesent lige virkninger for miljø, nat urressurser og samfunn.

I forbindelse med den nye kommuneplanens arealdel er det mange interesser 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 tema

vil bli konsekvensut redet :

• Nat urmangfold

• Fri I uft sliv

• Kult urminner og kult urlandskap

• Samfunnssikkerhet

List en er ikke utt ømmende, og det vil foretas en vurdering av andre akt uelle og nødvendig tema fo r

konsekvensut redning fort løpende i planprosessen.

4 .3 Temakart og arealregnskap

• Landbruksressurser

• Nat urmangfold

• Vann og avløp

• Klimat ilpasset sårbarhetsanalyse

• Arealregnskap

o Analyse av bebygde arealer

o Analyse av arealer avsatt t il bebyggelse og mulig nye områder

List en over planlagte temakart og andre ut redninger/ analyser er ikke uttømmende og det vil

underveis i planarbeidet gj øres fort løpende vurderinger knyt tet t i l hvilke t emakart og andre

ut redninger/ analyser som er nødvendig.



5.1 Organisering

Prosj ekteier: Kommunestyret

Styri ngsgruppe (SG): Form annskapet

Prosj ekt leder (PL): Ida Skolm Ii, arealplanlegger

Prosjektgr uppe (PG):
Prosj ekt leder:

Prosj ektgruppe:

Ved behov:

Referansegruppe:

Ida Sko lmli

Siv St uedal Sjovold, kommunedirekt or

May Løset h, sektorleder samfunnsutvikling/ enhetsleder plan

Per Urset h, ingeniør teknisk

Kjerst i Ane Bredesen, landbrukssjef

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 eksempel

fr iv illige organisasjoner, idret t slag og privat e og off ent lige aktører.

5.3 Høring
Planoppst art skal varsles og det sett es fr ister 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 planoppstart . Det vil da ligge på

høring i 6 uker, hvor myndigheter, organisasjoner og private personer gis mulighet ti l akomm e med

innspill t il planprogrammet .

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

svært vikt ig. Kommunen n sker askape en arena hvor alle innbyggerne gis mulighet f or ayt re sine

meninger om hva den enkelt e opplever som vikt ige t ema i den nye kommuneplanens arealdel. For a
lykkes i dett e vurderer kommunen det slik at det er hensiktsmessig aha ulike former medvirkning

underveis i prosjekt et, i håp om anaut t il flest mulig. Det vil derfor bli arrangert ulike former for

medvirkning for ulike temaer. I t illegg t il mulighet er for digit al medvirkning legges det opp t il

innbyggermøter eller delt akelse på akt uelle arrangement i Tolga, Vingelen, Hoda len og

Kasa/ Holy dalen/ versjodalen. Det legges opp t i l mulighet er for akomm e med innspill i Olsok.

• Digit al medvirkning

• Involvere barn og ungdom

• Frokost møt e

• Bygdemater

• Spørreundersøkelser

• Åpen kontordag

Involvering av barn og ungdom



En vikt ig de l av medvirkningsprosessen i arbeidet med den nye kommuneplanens arealdel er agi

barn og ungdom en arena hvor de kan få yt ret sine meninger og t anker om hva som burde være

førende i ut viklingen av bygda deres. Det vil derfor bli gj ennomført en dialog med elever på Tolga

barne- og ungdomssko le. Det er et st ort ønske om et bredt engasj ement f ra elevene, knyt t et t il flest

m ulig t ema i planprosessen. Temaene boset t ing og næring set t i sammenheng med klima og energi

vil st å i sent rum.

Tematisk medvirkning

Medvirkningsprosessen ellers er t enkt gjennomført mer t emat isk, hvor type medvirkn ing sopplegg

t ilpasses særskilt den akt uelle gruppen.

Fo r t emaet næring er det tenkt agjen nomf@re et frokost møt e hvor de næringsdrivende fr it t kan yt re

sine meninger og tanker omkr ing næringsutviklingen i Tolga kommune.

Videre er det for landbruket er det t enkt å gjennomføre et kveldsmøte, hvor akt uelle aktører

invit eres ti l adr@fte hvordan landbruket kan utvikles og hvordan aspektet klima og energi kan inngå

som en del av denne ut viklingen.

For t emaene bosett ing, næring og landbruk er det også planlagt at komm unene skal arrangere

t radisjonelle bygdemøt er.

Som et supplement t il den mer t radisj onelle medv irkningsprosessen er det også ønskelig med et

medvirkningsopplegg som i st ørre grad engasjerer Tolgas unge voksne innbyggere og et opplegg som

senker t erskelen for aut t ale seg. Det er derfor ønskelig med et digit alt medvirkningsopplegg. Her er

det ønskelig med en digit al form for medv irkning, for eksempel gjennom sosiale med ia og ved hj elp

av spørreundersøkelser. Formålet med det t e er a faflest m ulig av Tolgas innbyggere i t ale, slik at de

har fått m ulighet en t il asi og mene noe om bygdas utviklingsplaner.
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7. Kont akt inf ormasj on

Tolga Kommune:

E-post: postmottak@tolga_komm une_no

Telefon sent ralbord : 624 96 500

Adresse:

Hj em meside:

Brugat a 38, 2540 To lga

www.tolga.kommune.no
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