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1 Planstruktur - definisjoner 
 

Definisjoner 

Plan  Generell betydning: (Ordet kommer fra tysk og til tysk har det kommet fra 

latin) 

 1: Grunnriss kart; utkast, forslag, ide. 2: Vannrett flate. 

Definisjon i denne planstrategien:  En plan beskriver en framtidig situasjon for 

et valgt tema. Beskrivelsen gjøres ved målformuleringer uttrykt verbalt og / 

eller figurativt. Planen skal ikke beskrive kommunens totale virksomhet.  

 

Strategi  Generell betydning: 1: Framgangsmåte for å nå et mål. (Denne definisjonen 

 benyttes i denne planstrategien). 2: Planlegging av militær operasjon. 

 

Overordnet (etter tysk) (adjektiv) som har høy(ere) rang. (En overordnet plan – høyere rang 

– 

 gir føringer for en underordnet plan – lavere rang). 

 

Konsistent  (fra latin) (adjektiv) fast, ensartet, sammenhengende, motsigelsesfri.  

 

Intensjonsplaner Alle planer, unntatt budsjett og handlingsplan med økonomiplan, er  

 intensjonsplaner. Tiltakene i intensjonsplanene er ikke formelt vedtatt.  

 

Bestemmelser planstruktur og planarbeid 

 Omfang av plan og planarbeid begrenses mest mulig. 

  - Tema- og sektorplaner gjøres gjeldende etter behov, - behovsrettet planlegging. 

   - Legge vekt på å lage korte og presise mål- og tiltaksformuleringer. 

   - Desto høyere planen er i hierarkiet desto viktigere er det å prioritere få mål. 

 

 Kommuneplanen skal være et politisk og administrativt styringsverktøy. 

- Kommuneplanen forplikter politisk og administrativ ledelse. 

 

 En plan: Kommuneplanen.  

- Omfatter samfunnsplan, arealplan og øvrige overordnede planer med delplaner, 

      handlingsplan med økonomiplan, budsjett, tiltaks- og 

virksomhetsplaner, tema- og     sektorplaner, rapporteringer tilknyttet planer.  

- Kommuneplanen begrenses til maksimalt 80 sider.  

   ekskl. tema- / sektorplaner / utredninger og tiltaks- og virksomhetsplaner.  

- Kommuneplanen skal ha to plannivå. 

    Kommuneplanens langsiktige del.  Planhorisont minimum 12 år. 

          Maksimalt 4 langsiktige mål. 

              Kommuneplanens kortsiktige del.  Planhorisont 1 – 4 år. 

 

 Mål og tiltak i tema- og sektorplaner knyttes til handlingsplanen. 

 

 Kommuneplanen skal være à jour.     

   

 Kommuneplanen skal være konsistent.  

 

 Planstrukturen skal være enkel og logisk – bidra til en konsistent kommuneplan. 



Figurativ fremstilling av planstrukturen    
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Figur 2: Kommuneplanens struktur - sammensetning av ulike plane og dens relasjon til 

planstrategien - rullering 
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Figur 3: Kommuneplanens planhierarki relatert planhorisont og rang / temaomfang  
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Figur 4: Mål- og tiltakshierarki relatert planhorisont og rang / temaomfang  

 

 

 

 

2 Samfunnsutvikling og utfordringer 
 

Det har de senere årene vært et klart behov for revidering av kommuneplanens samfunnsplan og  

arealplan. Revisjon av disse planene skal gjennomføres tilnærmet parallelt med utarbeidelsen av 

planstrategien. Følgelig er det hensiktsmessig i dette dokumentet å gi en kort og helt overordnet 

vurdering av samfunnsutviklingen og utfordringene. En grundigere vurdering er naturlig å gi i 

planprogrammet for revidering av samfunnsplan og arealplan. 

 

Befolkningsutvikling 

De siste ti årene, fra realiseringen av E 39 startet og fram til 01.01.12, har folketallet i kommunen  

økt til ca 6900 innbyggere, - en økning på totalt 1000 innbyggere. I IKAP (Interkommunal 

arealplan)er befolkningsveksten prognosert til 1,7 % pr år fram til 2018. Ut fra dette kan en anta at 

folketallet i 2020 passerer 8000 og i 2025 vil det være ca 8500.  

 

Generelt er utfordringen å øke kapasiteten for kommunale og offentlig tjenester i takt med den 

demografiske utvikling. Kommunens nåværende og forventede relativt høge andel av barn og unge 

gir spesielt utfordringer med hensyn til utbygging av barnehager, skoler, idretts- og fritidsanlegg.  

 

Kommunal økonomi, økonomisk handlefrihet 

I perioden 1998 til 2007 ble det gjennomført store kommunale investeringer blant annet i idrettshall, 

sykehjem, skoler og barnehager med påfølgende høy gjeldsandel. I samme periode og spesielt de 

siste årene har investeringene vært relativt høye for vann- og avløpsanlegg. Gebyrnivået, spesielt 

for avløp, er følgelig relativt høyt. I tillegg til gebyrer er det store finansieringsbehovet tilknyttet 

teknisk infrastruktur løst ved utbyggingsavtaler.  



De senere årene er gjeldsandelen vesentlig redusert ved salg av aksjer. En del midler er avsatt på  

fond som gir en viss handlefrihet. Kommunens økonomi er i dag fortsatt meget anstrengt, spesielt  

med hensyn til forventet stor vekst i folketallet. Finansiering av investeringer for å dekke økt 

tjenestekapasitet er en av de mest sentrale økonomiske utfordringene.  

 

Hovedsakelig av økonomiske motiver har det vært debatt om skolestruktur i kommunen. En avklart 

skolestruktur er en viktig premiss for god kommunal planlegging og realisering av vedtatte planer.  

 

Utbyggingsbehov 

Som følge av vekst i folketallet er boligbygging med tilhørende infrastruktur stor. Etterspørselen og 

følgelig ubyggingen av nye boliger har vært og vil være størst i tettstedene Buvika og Børsa. Høy 

aktivitet innen boligbyggingen kommer som en følge av kommunens sentrale beliggenhet med korte 

avstander til arbeidsmarked, tjeneste- og underholdningstilbud i Trondheim, Orkanger og Melhus. 

Prognosert behov for nye boliger pr år fram til 2018 er i IKAP beregnet til 54. Kommunen har  

regulert tilstrekkelig areal for å ta denne veksten, men dette er avhengig av boligtyper og 

lokalisering. 

 

En viktig utfordring er å finne den riktige balansen i andelen av ulike boligtyper, - eneboliger,  

rekkehus, leiligheter.  Videre er lokaliseringen av de ulike boligtypene i forhold til infrastruktur og 

tjenestetilbud svært viktig. Fram til i dag har etterspørsel etter eneboliger vært større enn andre 

boligtyper. Spredt boligbygging ved dispensasjon fra arealplan, spesielt i den sørlige delen av 

kommunen, er en betydelig utfordring.  

 

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, herunder tjenestetilbud 

Utviklingen av fritidstilbudet i kommunen har vært positiv ved utbygging av idretts- og 

friluftsanlegg. Kulturlivet i kommunen er meget bra. 

 

Kartlegging av helsetilstanden for kommunens innbyggere og hvilke faktorer som virker inn på  

denne er god. Generelt er helsetilstanden i befolkningen tilnærmet landsgjennomsnittet.  

Utfordringene er å øke livskvaliteten og folkehelsen gjennom økte forebyggende tiltak. Videre er 

gjennomføringen av samhandlingsreformen en sentral utfordring de nærmeste årene.  

 

Gjennomførte innbygger- og brukerunderøkelser de siste to årene viser at innbyggernes tilfredshet  

med tjenestetilbudet i kommunen ligger på landsgjennomsnittet eller bedre. Intensjonene er å  

forbedre tjenestene i samsvar med brukernes forventninger gjennom stadige forbedringstiltak på  

grunnlag av videre spørreundersøkelser og dialog med brukerne. 

 

Klima og energi 

Som følge av store kvikkleireområder i kommunen, har en stort fokus på å forebygge erosjon og 

rasulykker langs bekker, elver og sjø. Omfattende tiltak er utført de senere årene.  Av hensyn til  

forventet havnivåstigning foreslås i forslag til revidert vannbruksplan en minimum kotehøyde for  

sluker i bygninger. Ved jevnlige revideringer av Risiko- og sårbarhetsanalysen skal beredskapen i 

forhold til forventede klimaendringer prioriteres høyt. 

 

I samsvar med nasjonale føringer og IKAP har kommunen tilrettelagt for kollektivtransport spesielt  

ved to store parkeringsanlegg med bussholdeplasser. Videre har en gjennom Trondheimsregionen fått 

reduserte takster for kollektiv busstransport langs ny E 39 og Fv 800. Dette har bidratt til en betydelig 

økning i bruken av kollektivtilbudet. Utfordringen er å øke parkeringskapasiteten i takt med 

behovsøkningen. Videre å lokalisere utbyggingen av boliger nært opp mot disse tilbudene. 

 



Omlegging fra strøm og oljebasert energiforsyning til kommunale anlegg og private boliger er  

fortsatt en utfordring. Flere utredninger om lokale sentralvarmeanlegg har ikke vist tilstrekkelig 

økonomisk gevinst. I nye kommunale bygninger installeres vannbåren oppvarming. Tilsvarende  

anlegg anbefales gjennom byggesaksbehandlingen overfor private utbyggere.  

 

Tettstedsutvikling 

Gjennom omfattende tettstedsplaner, flatereguleringsplaner (områdeplaner) og oppfølging i de  

enkelte byggeprosjektene er Børsa og Buvika i ferd med å utvikle seg til to tettsteder med meget  

høy arealutnytting og god teknisk infrastruktur. I planene er det lagt til rette for aktiv livsstil og økt  

friluftsliv ved sammenhengende gang- og sykkelveier og grønne korridorer som knytter sentrum,  

skoler, barnehager til idrettsanlegg, friluftområder og utmark. En tilsvarende stedsplanlegging og 

oppfølging mangler for Viggja og Venn. 

 

Tettstedsplanene for Børsa og Buvika legger til rette for sentrumsrelatert næringsvirksomhet. 

Grunnet korte avstander og stor arbeidspendling til Trondheim og Orkanger er handelslekkasjen 

meget høy. Dette medfører en mindre næringsutvikling i tettstedene enn det som er ønskelig. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

Ny E 39 med nedklassifisering av tidligere trase og oppgradering av store deler av riks og 

fylkesveinettet har gitt en betydelig bedring av veinettet i kommunen. Utbedring av Fv 802 fra 

Tåbrua og fram til Rv 709, Rv 709 ved Eggkleiva og omlegging og utbedring av fylkesveiene 

vest for Børsa sentrum er sentrale utfordringer. 

 

Trafikksikkerheten i kommunen vektlegges ved årlige revisjoner av trafikksikkerhetsplan. –  

utfordringen er finansiering. Kommunen har en relativt høy andel barn med biltransport til og fra 

skole. Ved spredt boligbygging bør trafikksikkerheten tillegges økt vekt.  

 

Universell utforming av gang- og sykkelveier har fått økt oppmerksomhet. Oppgradering av 

anlegg som er bygd før disse hensyn ble vektlagt er en finansiell utfordring.   

 

Kommunen har en høy standard på vann- og avløpsanleggene. Tross dette gjenstår en del 

oppgradering av ledningsnett og renseanlegg som bør gjennomføres. Sikringen av kommunal 

drikkevannskilde er god og vannkvaliteten på det kommunale drikkevannet er meget høy. De 

største utfordringene er knyttet til de private vannverkene. 

 

Verdiskaping og næringsutvikling 

Regulering av et egnet næringsareal for areal- og transportkrevende næringsvirksomhet er en meget 

viktig utfordring for å beholde eksisterende næringsvirksomhet i kommunen og legge til rette for 

nye aktører. Økt næringsvirksomhet vil generelt redusere arbeidspendlingen til nabokommuner. 

 

Rasjonaliseringen i landbruket har ført til nedgang i antall aktive bruk og sysselsatte i næringen.  

Det er flere årsaker til dette – lønnsomheten i næringen, mer rasjonelle driftsmetoder, arbeidstid 

sammenlignet med tilbudet i nærliggende by og tettsteder. 

 

Kommunen har det siste året gitt ungt entreprenørskap økt prioritert. 

 

 

 

 

 



Natur, kultur og landskap 

Kommunen var tidlig ute med en vedtatt strandsoneplan. Målsettinger og reguleringer i denne 

planen er tatt inn i arealplanen.  

 

Kommunen må snarest og innen 2015 utarbeide en vannforvaltningsplan.  

 

I Skaun kommune er lønnsomheten og rasjonaliseringen i landbruket en større trussel mot 

endringer i kulturlandskapet enn faren for nedbygging. Dette er utfordringer først og fremst 

for den nasjonale politikk og planlegging. 

 

Kartlegging av naturmangfoldet er en meget viktig utfordring, - spesielt innenfor kommunens 

nordre arealer som er under størst utbyggingspress. Tilsvarende burde kommunen ha en lett 

tilgjengelig og oppdatert oversikt over kulturminner. 

 

 

 

3 Statlige og regionale føringer for kommunens planarbeid 
 

I ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging”, vedtatt 24.06.11, redegjøres for 

oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunen og kommunene  

fokuserer på i planleggingen for å bidra til gjennomføringen av gjeldende nasjonal politikk.  

 

I likhet med de øvrige ni kommunene i Trondheimsregionen har Skaun kommune vedtatt felles 

strategiske planer for arealbruk og næringsutvikling. Felles retningslinjer for arealbruk er nedfelt i  

IKAP (Interkommunal arealplan) og felles mål for næringsutvikling er gitt i Strategisk næringsplan. 

 

Notatet ” Utgangspunkt for kommunal planstrategi i Trondheimsregionen” er et grunnlagsdokument  

for medlemskommunene i Trondheimsregionen sine utarbeidelser av planstrategier. I 

grunnlagsdokumentet redegjøres for befolkningsprognoser og kommenteres hvordan de nasjonale 

forventningene til planlegging blir ivaretatt gjennom IKAP og Strategisk næringsplan for regionen. 

 

 

 

4 Vurdering av gjeldende planer  
 

Som forutsatt i gjeldende samfunnsplan har kommunen tilrettelagt for en betydelig vekst i 

folketallet. Veksten har vært tilnærmet lik prognosene. Utbyggingen av infrastruktur og 

offentlig tjenestetilbud har klart å følge veksten. Senere års avsetninger til fond og økt satsing 

på økonomisk planlegging og styring er i samsvar med samfunnsplanen. 

  

Det er fortsatt en betydelig utfordring å ta kommunens planer i bruk som et styringsverktøy, -  

spesielt samfunnsdelen og handlingsplanen. De siste årene har en prioritert å forbedre utarbeidelse  

og bruk av handlingsplanen. Dette er en del av utviklingsarbeidet som pågår for å etablere en  

helhetlig ledelse med blant annet gode styringsverktøy. 

 

Nåværende samfunnsplan ble vedtatt i 2005 og er senere ikke revidert. Revisjon ble utsatt som følge 

av at arealplan vedtatt i 2007 ikke ble stadfestet av Miljøverndepartementet før i 2009. Medlemmer 

av kommunestyret i forrige valgperiode utrykte ønske om revidering først av samfunnsplanen og 

deretter arealplan. Motivene for revisjon av samfunnsplanen er behovet for en visjon med klarere 



angivelse av styringsretning, oppdatering i forhold til folketalløkning og en vurdering av målene for 

næringsutvikling. En revisjon av kommuneplanens langsiktige del med god involvering av politisk 

og administrativ ledelse gir større grad av identifisering og dermed motivering for å bruke planene 

som styringsverktøy.  

 

Arealplan med delplaner bør revideres på grunn av nye arealkategorier og SOSI-koder. 

Næringsareal for utvikling av eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter 

mangler. Planløsningen for næringsareal må ses i sammenheng med av logistikknutepunkt for 

Trøndelag.  

 

En del av tema- og sektorplanene er mer prosedyrebeskrivelser og etiske retningslinjer enn planer 

slik det defineres i denne planstrategien, - se definisjon i kap. 1. Følgelig bør disse tas ut av  

kommuneplanen og overføres til en gruppering kalt etiske retningslinjer og prosedyrer. Videre bør  

tema- og tiltaksplaner sorteres i to grupperinger: Tema- / sektorplaner / utredninger og tiltaks- / 

virksomhetsplaner. Se figur 1. 

 

I snitt anslås planene å være på ca 30 sider, - med ca 45 planer gir dette over 1300 sider.  Dette er 

ikke et egnet styringsverktøy. Strukturering og prioriteringer er følgelig nødvendig. 

 

 

 

5 Drøftinger av kommunens strategiske valg knyttet til   

   samfunnsutviklingen 

 

Som for kapittel 1 skisseres her kun de viktigste strategiske utfordringene. En grundigere vurdering  

vil bli gjort i planprogrammet for revidering av samfunnsdelen og arealplan. 

 

Hovedutfordringen er vekst i folketallet og de ringvirkningene dette har for samfunnet, kommunale 

tjenester og økonomi. Sterk vekst tilsier fortsatt sterk prioritering av kjerneoppgavene i kommunen  

og en sterk vektlegging av rasjonell drift. 

 

Tjenestestruktur er et sentralt tema som bør behandles fortløpende i takt med samfunnsutvikling og 

ressurstilgang. Her er interkommunalt samarbeid et relevant deltema. 

 

Næringsutvikling er et tema som bør vurderes politisk og eventuelt medføre revisjoner i 

planene.  

 

Ved utarbeidelse av kommunale planer kan en benytte ulike metoder for å komme fra til det en kan  

kalle ”gode planer”. Beskrivelser av dagen situasjon og analyser av nær fortid er et nødvendig  

grunnlag for planarbeidet. Ensidig bruk av denne metodikken kan lett føre til at en styrer inn i  

fremtiden ved å se i bakspeilet. Korrigeringer av framtidsbildet – strategier og mål – kan gjøres ved 

å se på hvilke faktorer som vil være viktige ”motorer” i samfunnsutviklingen. Eksempler her kan 

være nasjonalt og regionalt potensial, klima, trender osv. Sist, men ikke minst, i planarbeidet bør en 

stille innbyggerne spørsmål om hvilket samfunn de har lyst på.  

 

Ovennevnte strategiske utfordringer tilsier at samfunnsplanen og arealplanen må revideres i 

inneværende valgperiode. 

 

 



6 Planstrategi og kommuneplan - planbehov og rullering    
 

Dokument og rulleringsoversikt 
Dokument- / planbenevnelse              Sist   Revisjon   Kommentarer  

              vedtatt         ny   

Planstrategien for Skaun kommune   2012 2015 

 

Kommuneplanens langsiktige del  

Samfunnsplan     2005 2012    

Arealplan med delplaner   2007 2012 – 2013 

 

Kommuneplanens kortsiktige del   

Handlingsplan inklusivt økonomiplan  2011 Årlig 

Budsjett     2011 Årlig 

 

Tema- og sektorplaner, tiltaks- og virksomhetsplaner, utredninger 

Plan for samfunnssikkerhet inkl. ROS-an. 2010 2014    

Plan for kriseledelse    2010 2014  Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Plan for kriseinformasjon   2010 2014  Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Smittevernplan     2009   Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Plan for helsemessig og sosial beredskap  2005   Delpl. pl. for 

samfunnssikkerhet 

Retningslinjer for POSOM team   2002    Delpl. pl. for 

samfunnssikkerhet 

Beredskapsplan E39 Øysand – Thamshamn 2004    Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Beredsk.pl. Malmsjøen kom. vannverk  2003 2012  Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Beredskap ved knapphet på elektrisk kraft 2003    Delpl. pl. for samfunnssikkerhet 

Vern mot akutt forurensning, Sør-Trøndelag 1996    Delpl. pl. for samfunnssikkerhet  

Beredskapsplaner for skoler og barnehager    Rev.tidspunkt varierer med enhetene 

Lokal beredskapsplan NAV   2009     

Interkommunal arealplan   2011   Trondheimsregionen    

Strategisk næringsplan    2011   Trondheimsregionen 

Energi og klimaplan    2009 

Vannforvaltningsplan     2013 

Vannbruksplan     2009 2012   

Trafikksikkerhetsplan    2009 Årlig 

Hovedplan veg     2008 

Geodataplan     2010     

Boligsosial handlingsplan   2009 

Personalpolitikk    2011        

Opplæringsplan     2001      

Barne- og ungdomsplan   2007    

Rehabiliteringsplan    2001    

Psykiatriplan     2005    

Ruspolitisk handlingsplan   2005 2012 

PLO-plan     2007 2012 

Strat. kompet.plan for helse, mestr. og omsorg    Er under utarbeidelse 

Svangerskapsomsorg    1998    

Skolehelsetjenesten    1996    

Barnehageplan     1998  

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 2013 – 2014 

Plan for den kulturelle skolesekken i Skaun 2009 2013   

Hovedplanen for skogsveier   1999 2012  

Sosial handlingsplan for skolene    Årlig 



Dokument- / planbenevnelse              Sist   Revisjon   Kommentarer  

              vedtatt         ny  * = revisjon i perioden 2012 - 2015 

Natur- og miljøplan for skolene    Årlig 

Fronterplan      Årlig 

Utviklingsplan for skolene i Skaun  2007   Inkl. lese- og skriveplan 

Enhetenes virksomhets- og årsplaner   Årlig 

  

Områdereguleringsplaner 

Børsa sentrum og sentrumsområde  2007    

Buvika sentrum og sentrumsområde  2003   Deler av planen revidert i 2011 

Venn sentrum     1983         * 

 

Planer som utgår  

Vekstmodell     2007   IKAP inkluderer vekstmodell 

Strandsoneplan     2002 

Tettstedsplan for Børsa og Buvika  2003   Erstattet med flatereguleringspl. 

Tomte- og boligplan    2001   Er erstattet med IKAP  

Opprusting av kommunale lekeplasser  1995   Foreldet  

Næringsplanen     2008   Ekskl. hov.plan for skogsveier 

Vedlikeholdsbehov     2005   Kommunale bygg  

Miljørettet helsevern i barneh. og skoler  1999      Bør inngå i en 

vedlikeholdsplan 

 

Det tas forbehold om endringer i ovenstående liste etter revisjon av samfunnsplan og arealplan.  

Dokument og planoversikten skal evalueres årlig. For de planene som skal revideres angis 

revideringstidspunkt. 

 

Tidsplan for planstrategi, samfunnsplan og arealplan med planprogram 
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Figur 4: Pilene viser når arbeidet, inklusivt forberedelsene, starter og forventes avsluttet for 

planstrategien, samfunnsplanen og arealplanen med planprogrammet. Det tas forbehold om 

revisjonsbehov. 

 

__________________________ 


