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INNLEDNING 

Kommunal planstrategi er et verktøy i 

planleggingen, ikke et eget plandokument. 

Formålet med dokumentet er å sette fokus på de 

planoppgaver kommunen bør starte opp eller 

videreføre for å legge til rette for en positiv 

utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi 

er et hjelpemiddel for å fastlegge det videre 

planarbeidet. Planstrategi skal være vedtatt 

senest ett år etter at nytt kommunestyre er 

konstituert.  

Arbeidet med planstrategi har vært sterkt knyttet 

opp mot kommuneplanrulleringene og skal 

munne ut i et planprogram.  Planprogrammet 

forteller hvilke formål planleggingen har, hva 

som skal utredes særskilt og hvordan prosessen 

skal gjennomføres.  Det legges opp til en felles 

behandling av planstrategi og planprogram i 

Tjeldsund. For dette gjelder § 11-13 i Plan- og 

bygningsloven. Dokumentene legges ut til 

offentlig ettersyn i 6 uker før de blir vedtatt av 

kommunestyret i Tjeldsund. 

Kommunal planstrategi skal ikke vedta mål og 

strategier, men drøfte utviklingstrekk som gir 

grunnlag for å vurdere planbehovet. 

Kommunens erfaringer til gjeldende 

kommuneplan er en viktig del av 

beslutningsgrunnlaget, behovet for fornyelse av 

kommuneplanen sees i sammenheng med 

utviklingstrekkene framover og de utfordringene 

kommunen har som samfunn og organisasjon.   

  

PBL §10-1 
«Kommunestyret skal minst en gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Planstrategien bør 
omfatte en drøfting av kommunens  
strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden. Kommunen skal 
i arbeidet med kommunal planstrategi 
innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organ og nabokommuner. 
Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen.  
 

Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling. Ved 

behandlingen skal kommunestyret ta 

stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om 

planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til 

om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller 

om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves.» 
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Prosess for kommunal planstrategi 

For å sikre en bred forankring av planstrategien, skal det innhentes synspunkter fra statlige og 

regionale organer, nabokommuner og fra befolkningen, slik at prioriteringene i planstrategien 

er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er ikke anledning til å fremme 

innsigelse mot planstrategien, men et samarbeid kan løse aktuelle problemstillinger i senere 

planlegging. Forslag til vedtak skal gjøres offentlig kjent minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling av planstrategien. 

I Tjeldsund skal kommunestyret vedta kommunal planstrategi i henhold til PBL § 11-13, 

felles behandling med planprogram for kommuneplanen.  

Kartlegging av planbehov 

Kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunen skal også innhente 

synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Dette vil blant annet 

identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. God dialog om 

planbehov er med på å ivareta nasjonale føringer og kartlegge regionale utfordringer. 

Kommunen bør vurdere behovet for bred medvirkning og allmenn debatt.  

Avgjørelser knyttet til langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden bør drøftes i planstrategien. Status og 

utvikling de 4 siste årene er rammene for drøftingen skal resultere i en beskrivelse av utslipp 

av klimagasser, støy, lokal forurensing, avfall, energiforbruk, biologisk mangfold, kultur og 

kulturminner. Kommunen har anledning til å involvere innbyggerne til å ta del i store, viktige 

og strategiske spørsmål for utviklingen av lokalsamfunnet.  

Evaluering av gjeldende kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan har gitt føringer for kommunens arealpolitikk. Det er etterlyst en 

samfunnsdel som gir klare politiske føringer for kommunens helhetlige utvikling. Det er 

viktig å få på plass dette.  Kommuneplanens samfunnsdel skal også ha sterk relasjon til 

økonomiplanen og budsjettvedtak. 

Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 14.10.2004 og godkjent av 

Miljøverndepartementet 27.04.2006. Kommuneplanen består kun av arealdelen i Tjeldsund. 

Planen har hatt lang virkningstid og er nå utfordrende å bruke som styringsdokument for 

administrasjonen og politikere. På generelt grunnlag er det høyt antall byggesaker som blir 

behandlet som dispensasjonssøknad, spesielt gjelder dette fritidsbolig i LNF-områder. 

Konfliktnivået mellom fritidsbebyggelse og reindriftsnæringen er relativt høy i enkelte 

områder på Tjeldøya.  
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Tjeldsund kommune har relativt få ledige tomter i regulerte felt. Med tanke på videre 

utvikling av Ramsund orlogsstasjon og Norges brannskole er dette en utfordring. 

Kommuneplanens arealdel legger til rette for flere regulerte boligfelt, disse er lagt til rette på 

privateide arealer. Hensikten med dette var å skape et engasjement for å regulere, fradele og 

selge boligtomter i privat regi, dette initiativet fra kommunen har ikke blitt fulgt opp.  

FORANKRING 

Det er mange ulike føringer og faktorer som skal tas hensyn til ved utarbeidelsen av planer og 

i planlegging. Disse er blant annet lovverk, rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser, 

nasjonale veiledere og rundskriv, stortingsmeldinger og NOU-er, regionale planer, 

kommunale planer samt lokalpolitiske prioriteringer.  

Plan- og bygningsloven er en sentral lov i planlegging og formålet med loven er å fremme 

bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 

interesser og myndigheter. 

Nasjonale forventninger og føringer 

PBL § 6-1 legger opp til at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp gjennom statlig 

deltakelse i planleggingen. Gjeldende dokument peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og 

kommunene bør legge vekt på for å få gjennomført nasjonal politikk.  

Gode og effektive planprosesser 

Gjennom forenklinger og innføring av nye tidsfrister i planleggingen, legger regjeringen til 

grunn at raskere plan- og byggeprosesser kan oppnås. Bedre samarbeid og tidligere varsling 

av eventuelle konfliktområder fra regionale myndigheter er også et stikkord.  

Klare overordnede føringer for areal- og samfunnsutviklingen i overordnet planverk, 

forventes å bidra til at område- og detaljplaner kan behandles raskere og mer forutsigbart. 

Viktigheten av et oppdatert overordnet planverk (kommuneplan og kommunedelplannivå) 

betones. Regjeringen har som mål at flest mulig arealplaner blir digitalisert og gjort 

tilgjengelig, og at alle kommuner får på plass digitalt planregister. Samtidig er det et mål at 

kommunene tilrettelegger for digital plandialog for å gjøre det enklere for befolkningen å 

medvirke i planleggingen. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

Regjeringen viser til at samfunnet må forberedes på en langsiktig omstilling til et 

lavutslippssamfunn for å hindre alvorlige klimaendringer. Det må òg skje en tilpasning til 

klimaendringer som allerede er i gang. En tilpasning til et lavutslippssamfunn krever sterkere 
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virkemidler enn til nå, og effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Stikkord 

er et sikkert, vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn.  

Regjeringen forventer at kommunene vektlegger reduksjon av klimagassutslippene, 

energiomlegging og energieffektivisering når det planlegges og lokaliseres 

næringsvirksomhet, infrastruktur, boliger og tjenester. 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få 

ned klimagassutslippene, og for å skape velfungerende byer og tettsteder for næringsliv og 

befolkning. For å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig 

boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle, er god planlegging 

avgjørende. 

Det uttrykkes en forventning om at det gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser 

mellom by/tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur og 

friluftsområder("Markagrense"). 

Regionale forventninger og føringer 

De regionale planene i Nordland fylke tar utgangspunkt i Fylkesplan for Nordland. 

Fylkesplanen legger føringer for utviklingen av Nordland som helhet. Planen omfatter en 

regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter og arealpolitiske retningslinjer.  

Fylkesplan 

Fylkesplanen Mitt Nordland – mi framtid» - vedtatt av Fylkestinget 27.02.13, er det 

strategiske dokumentet som gir de viktigste føringene overfor kommunene i Nordland. Planen 

søker å samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i Nordland. 

Fylkesplanens visjoner om:  

 Et aktivt og et inkluderende samfunn  

 Et attraktivt Nordland  

 Et nyskapende Nordland  

Visjonene i Fylkesplanen skal gjenspeiles i Evenes kommunes plansystem i tråd med 

fylkesplanens målsetning innenfor områdene:  

 Livskvalitet 

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

 Verdiskapning og kompetanse 
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Regional planstrategi 

Kravet om utarbeidelse av regional planstrategi er hjemlet i PBL § 7-1:  

Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, 

statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.  

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 

hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.  

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 

planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.  

Kongen kan gi forskrift om innholdet i og opplegget for de enkelte delene av den 

regionale planleggingen.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 7. februar 2014 godkjent Regional 

planstrategi for Nordland 2012-2016. Ny regional planstrategi var ute til høring med 

høringsfrist 1. februar 2016 og er foreløpig ikke behandlet av Fylkestinget.  

Nordland fylkeskommune utarbeider sin planstrategi parallelt og sammen med kommunene. 

Planstrategien for fylket beskriver utfordringsbildet for Nordland med prioriteringer om 

hvordan disse skal imøtekommes gjennom planlegging.  

Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 

Nordland er et langstrakt fylke med levedyktige byer, tettsteder og spredtbygde områder. På 

tross av befolkningsvekst de siste fem årene, går Nordlands andel av Norges befolkning 

tilbake. Demografisk sammensetning er i endring og en større andel av befolkningen er i øvre 

aldersklasser, det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Dette er en utvikling som vil 

fortsette i fremtiden og får størst betydning i distriktene.  

Tjeldsund har pr 2.kvartal 2016 1 283 innbyggere og har vært relativt stabil rundt dette tallet 

siden 2009. Tjeldsunds nærhet til Harstad, Narvik med viktige statlige arbeidsplasser ved 

Ramsund Orlogsstasjon og Norges Brannskole medfører både utfordringer og muligheter med 

tanke på bosetting og befolkningsvekst.  

Klima, energi og miljø 

Regjeringens forventninger til kommunal planlegging vektlegger reduksjon av 

klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og 

lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. 

Norge er en del av «Paris avtalen» som trådte i kraft 4. november 2016 og har forpliktet seg til 

å kutte i klimagassutslipp, hvordan målene skal nås vil bli formulert gjennom en nasjonal plan 

som rulleres hvert 5. år.  
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For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en 

langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av 

klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har 

gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Plan- og 

bygningsloven er kommunenes viktigste verktøy for planlegging av arealbruk og 

samfunnsutvikling. Planleggingen må bidra til helhetlig og bærekraftige løsninger som styrker 

den økonomiske verdiskapningen, konkurransekraften og den sosiale utviklingen i hele 

landet. 

Levekår, folkehelse og kultur 

FNs utviklingsprogram (UNDP) har rangert Norge som verdens beste land å leve i. 

Levestandarden blir målt ut fra forskjellige faktorer:  

 Forventet levealder 

 Utdanning 

 Inntekt 

 BNP 

Norge har selv gjennomført levekårsundersøkelse siden 1972 som viser ulik fordeling av 

velstand og velferd i Norge. Dette er basert på faktorer som: 

 Inntekt 

 Sysselsetting 

 Arbeidsmiljø 

 Oppvekst 

 Utdanning 

 Politisk innflytelse 

 Helse- og sosial forankring 

Arbeidsliv og næringsliv 

Tjeldsund har gjennom sitt medlemskap i Ofoten regionråd tatt del i strategisk næringsplan 

for Ofoten som er et av verktøyene for kommunens arbeid med næringsutvikling både internt 

og i samarbeid med andre Ofoten-kommuner.  

Tjeldsund har relativt mange arbeidsplasser sammenlignet med antall innbyggere. Det er stor 

inn- og utpendling av arbeidskraft mellom Tjeldsund og nabokommunene, dette omtales som 

en felles bo- og handelsregion på tvers av regionene Sør-Troms og Ofoten.  

Tjeldsund huser flere statlige arbeidsplasser og har relativt mange arbeidsplasser i forhold til 

innbyggere. Tjeldsund er en av kommunene i de to regionene med høyst andel inn- og 

utpendling i forhold til sysselsetting.   
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Kommunale forventninger og føringer 

Befolkning, bosetting og kommunikasjoner 

Analyser av demografisk utvikling og endring i levekår skal gi ny kunnskap som kan 

underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsgrunnlaget er en forutsetning for alle 

prioriteringer og lovpålagte oppgaver i kommunen. Demografisk sammensetning av alder, 

kjønn, fruktbarhet, dødelighet, utdanning, inntektsfordeling og helse er alle relevant i denne 

sammenheng.  

Eldrebølgen vil stille store krav til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 

Befolkningsendringen handler også om endringer i samlet folketall, hvor noen kommuner 

systematisk vokser, mens andre går motsatt vei. Det må forventes at befolkningsutviklingen 

vil få store konsekvenser for det kommunale tjenestetilbudet og for kommuneøkonomien. 

Bosettingsmønsteret i Tjeldsund viser at folk ønsker å bosette seg i spredt bebyggelse fremfor 

etablerte boligfelt. Statistikken viser imidlertid at nybygg de senere år blir bygd innenfor 

boligfelt. Det må derfor tas høyde for å etablere nye eventuelt utvide boligfelt i Tjeldsund. 

Etablering av nye boligfelt kan være dyrt å tilrettelegge for. Infrastruktur som vanntilførsel, 

avløpsnett, vegnett, elektrisitet og bredbånd er kostbart og bør være utviklet før de første 

tomtene selges.  

Kommunikasjon er en utfordring i Tjeldsund med Tjeldsundet og Ramsundet som deler 

kommunen inn i tre deler; Hinnøysida, Tjeldøya og fastlandet. E10 gjennom Hinnøysida av 

Tjeldsund er under planlegging av ny trase, dette vil blant annet flytte gjennomgangstrafikken 

bort fra tettbebyggelsen og åpne for nye arealer til boligbygging og næringsutvikling blant 

annet i Kongsvik.  

Fastlandet har viktig infrastruktur ved Norges Brannskole og Ramsund Orlogsstasjon, dette 

medfører spesiell tilrettelegging både med tanke på boligbygging, næringsutvikling som kan 

være utfordrende, men god kommunikasjon på tvers av organisasjonene har sikret god 

arealutnyttelse. Dette må videreutvikles gjennom nye reguleringsplaner og kommuneplanen. 

Klima, energi og miljø 

Det forventes av innbyggerne i Tjeldsund at kommunen forvalter og drifter kommunens 

naturressurser på en bærekraftig og forsvarlig måte som sikrer fremtidige generasjoner. Det 

viktigste verktøyet for å sikre infrastruktur, innbyggere, samfunn og miljø er Plan- og 

bygningsloven. Å utarbeide ny kommuneplanen med ny arealdel er viktig for å sikre de 

juridiske rammene for bygningsmyndighetene i Tjeldsund. 

Frekvensen av ekstremvær er økende og vil innebære en viss risiko for Tjeldsund kommune 

med mye bebyggelse spesielt i strandsonen mot Tjeldsundet, Ofotfjorden og Ramsundet. 

Fjordsystemet i Tjeldsund er relativt skjermet og kommunen er ikke like utsatt som områder 

som er lokalisert mot åpne havområder. Det vil uansett være viktig å gjøre nødvendige 
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risikovurderinger og konsekvensutredninger for nye bebyggelsesområder gjennom prosess for 

ny arealplan i Tjeldsund.  

Tjeldsund har store ressurser knyttet til både biomasse og et stort potensiale for 

energiutnyttelse av både tidevann, bølgekraft og tradisjonell vannkraftproduksjon.  Havbruk 

og landbruk er viktige råstoffleverandører i Tjeldsund, også dette har et høyt potensiale for 

videreutvikling. Det er store muligheter for utvikling av et næringsliv basert på nærhet til 

kompetansemiljøer, biologiske ressurser og fornybar energi i Tjeldsund og regionene Sør-

Troms og Ofoten. 

Det forventes at kommunen bidrar og tilrettelegger for lavere utslipp og implementerer 

nasjonal klimapolitikk på lokalt nivå. Dette synliggjøres gjennom klima og energiplanen. Det 

vil være naturlig å legge til rette for en rullering av denne planen så snart det foreligger en ny 

nasjonal plan for temaet. 

Levekår og folkehelse  

Tjeldsund kommune er en folkehelsekommune og skal fortsatt ha et spesielt fokus på å 

forbedre innbyggernes folkehelse. Innsatsområder skal prioriteres ut fra den kontinuerlige 

kartlegging. God samordning av tjenester er en forutsetning for å lykkes med 

folkehelsearbeidet.  

Folkehelsearbeid kan defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 

eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 

fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsepolitikken er et 

ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. En bred forankring er nødvendig fordi dette 

angår hele befolkningen og har betydning for helsetilstanden i mange år fremover. Det er i 

tillegg avgjørende at folkehelsetiltak som berører forholdet mellom den enkeltes helse og 

frihet og felleskapet her en forankring og bred oppslutning i samfunnet. 

Velferd og utvikling 

Kommunene har ansvar for tunge lovpålagte tjenester, og stat og innbyggerne har 

forventninger til at alle kommuner skal yte likeverdige tjenester med høy kvalitet. 

Samhandlingsreformen er et eksempel hvor nasjonale myndigheter har tatt som utgangspunkt 

at kommunene samarbeider for å kunne ta ansvar for nye kompetansekrevende helsetjenester 

og sikre en god samhandling med helseforetakene. 

Tilrettelegging for næringsutvikling og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne skal legge 

rammene for en positiv utvikling for innbyggerne. Det kommunale utviklingsansvaret er bredt 

og ivaretas gjennom kommuneplanprosessen og gjennom samarbeid med en rekke aktører. 

Samarbeid om planlegging, miljøvern og næringsutvikling er for de fleste kommuner en 

viktig strategi for å sikre et balansert utbyggingsmønster og påvirkningskraft på 

samfunnsutviklingen. 
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Arbeidsliv og næringsliv 

Arbeidspendlingen er høy i Tjeldsund, noen pendler ut, men det er betydelig høyere 

innpendling. Det vil i planperioden være mye utvikling rundt de statlige arbeidsplassene på 

Fjelldal og i Ramsund. Denne satsingen krever ingen spesiell tilrettelegging fra kommen sin 

side, men det er en mulighet for kommunen til å utnytte dette i næringsutviklings 

sammenheng. Lykkes Tjeldsund med dette vil det være sannsynlig at sysselsettingen vil øke i 

årene som kommer.  

Tjeldsund har begrensede areal for næring og industri. Dette er mest sannsynlig den største 

flaskehalsen for kommunen, dette er også nevnt i behov for ny arealplan.  

Interkommunalt samarbeid 

Den kommunale virksomhet stiller store krav til fagkompetanse på en rekke områder. 

Kravene er voksende som følge av stadig nye lovpålagte oppgaver som må ivaretas av 

kommunene. De fleste kommuner står samtidig overfor et stramt arbeidsmarked hvor det kan 

være vanskelig å få tak i personell med rett kompetanse. Hensynet til kompetanse og kapasitet 

er for de fleste kommuner en hovedbegrunnelse for interkommunalt samarbeid.  

De fleste kommuner opplever stram kommuneøkonomi. Det antas at de økonomiske 

rammebetingelsene vil stille strenge krav til effektiv ressursbruk og god økonomistyring. 

Kommunene gjør stadig vurderinger av interne muligheter for innsparing og effektivisering. 

Erfaringene tilsier at det finnes store, uutnyttede muligheter for innsparing for bedre 

ressursbruk gjennom interkommunalt samarbeid.  

Tjeldsund kommune har valgt å satse sterkt på interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver 

og tjenester. Det inngås stadig tjenesteløsninger på tvers av kommunegrenser i forskjellige 

retninger. Dette er med på å bygge sterke og robuste tjenester i kommunal regi med 

desentraliserte løsninger.  

Kommunereformen 

Tjeldsund kommunestyre har vedtatt sammenslåing med Evenes og Skånland i henhold til 

utredning om ETS sammenslåing. Fylkesmannen i Nordland har gitt sin tilrådning om en 

sammenslåing mellom Tjeldsund, Skånland og Harstad. Fylkesmannen oppfatter Tjeldsunds 

vedtak som en forankret erkjennelse både hos innbyggere og i kommunestyret at et 

sammenslått Tjeldsund vil bli en mer bærekraftig kommune for innbyggerne. Videre 

konkluderer Fylkesmannen med at ETS-alternativet ikke innfrir målene i reformen ut fra 

kommunens egne utredning og ut fra rapport til Telemarksforskning.  

Stortingets behandling av kommunereformen kan resultere i to alternativer, ETS-alternativet 

realiseres i henhold til vedtak fra kommunestyrene i Tjeldsund og Skånland. Det andre 

alternativet er at Tjeldsund blir en del av en ny Harstad kommune. Begge alternativ vil 

medføre betydelige endringer for både innbyggere og ansatte i kommuneadministrasjonen. 

Mest sannsynlig vil Tjeldsund ikke være en selvstendig kommune med virkning fra 

01.01.2020.  
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UTVIKLINGSTREKK I TJELDSUND 

Befolkningsutvikling 

Sentralisering, fra bygd til by, er det sterkeste globale og nasjonale mønstret med tanke på 

befolkningsutvikling. Dette gjelder også i denne regionen. Bykommunene Harstad og Narvik 

har relativt høyt innbyggertall mens distriktskommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland 

totalt har et innbyggertall på 5724 pr. 1.1.2016. Fra 2015 til 2016 har det vært positiv 

utvikling i samtlige kommuner bortsett fra Narvik.  

 

Figur 1 befolkningsutvikling i Evenes Tjeldsund og Skånland (SSB 2016) 
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Framskrevet befolkningsutvikling 

 

Figur 2fremskrevet kategorisk alderssammensetning i Tjeldsund kommune (SSB -2016) 

Tjeldsund kommune har de siste 10 årene hatt en nedgang i antall innbyggere. Dette påvirker 

prognosene fra SSB, men det må tas med at det vil være en sterk satsing som med stor 

sannsynlighet vil påvirke dette.  

Den demografiske utviklingen blant tjeldsundingene er utfordrende. Det fødes færre barn og 

de eldre blir både eldre og øker også i antall. Dette er en utfordring flere kommuner har til 

felles. Dette er en utfordring kommunene har hatt et spesielt fokus på.  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

0-4 år 5-19 år 20-29 år 30-64 år 65-80 år 80 - år



Tjeldsund kommune 

Planstrategi 2017-2020 

 

12 

30.04.2017  

Aldersbæreevne 

Aldersbæreevnen er antall innbyggere i yrkesaktiv alder i forhold til innbyggere over 66år. 

Tabellen tar ikke høyde for grad av yrkesdeltakelse. Koeffisienten viser potensielt antall 

sysselsatte i forhold til aldersgruppen 66+ (Potential Support Ratio). Antallet faktisk 

yrkesaktive bak hver senior vil være lavere, idet en del av aldersgruppen 25-65år ikke vil 

være yrkesaktive. 

Tabell 1 Antall personer i yrkesaktiv alder (25-65år) per innbygger over 66år (SSB – 2016). 

  2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Tjeldsund 1,84 1,67 1,49 1,54 1,32 1,20 

Evenes 1,92 1,80 1,71 1,74 1,74 1,73 

Ballangen 2,25 1,92 1,65 1,49 1,37 1,35 

Lødingen 2,06 1,80 1,56 1,41 1,36 1,28 

 

Tjeldsund har en utfordrende fordeling med tanke på aldersbæreevnen. Prognosene er basert 

på SSB sin befolkningsframskriving med forutsetning om middels vekst.  

Næringsutvikling og sysselsetting 

Tjeldsund kommune er, og skal fortsatt være en entreprenørskap kommune. Kommune og stat 

er de største arbeidsgiverne i Tjeldsund kommune. Tjeldsund er en spesiell kommune i 

forhold til Forsvarets interesser i og rundt Ramsund Orlogsstasjon. Dette må tas hensyn til i 

både nasjonal, regional og kommunal forvaltning av arealer basert på de krav og retningslinjer 

som er gitt fra Forsvaret. Rammevilkårene må være klare for forvaltningen, dette vil gi 

grunnlag for langsiktig planlegging også for private næringer.   

Norges Brannskole er lokalisert på Fjelldal, området rundt skolen må tilrettelegges slik at 

skolen har mulighet for å ekspandere.  

Reindriftsnæringens interesser i kommunens arealer er forholdsvis store, totalt er det tre 

beitedistrikt i Tjeldsund; 22, 34 og 36. Næringen har en viktig posisjon innenfor samisk kultur 

og tradisjon, det er derfor viktig for kommunen å opprettholde denne næringen. Det er 

dessverre noen konfliktområder med reindrifta, overlappende beiteområder for sau og rein 

kan være uheldig. Det har vist seg problematisk å unngå reinbeiting på produktiv innmark. 

Næringen forvaltes av reindriftskontoret i Troms og kommunen har ingen direkte 

forvaltningsansvar annet det automatiske hensynet som kreves i generell areal- og 

samfunnsplanlegging.  

Det er relativt stor aktivitet i landbruksnæringen i Tjeldsund selv om det har vært en negativ 

utvikling for antall aktive innenfor næringen. Til tross for dette har det ikke vært en like 

negativ utvikling for produksjonen.  
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Tjeldsund – Sterke og svake sider 

En kan anskueliggjøre utviklingen i kommune-Norge med forskjellige rangeringer av 

kommunene og legger grunnlag for sammenligninger. De fleste tilgjengelige 

sammenligninger er i all hovedsak basert på tall fra KOSTRA som grunnlag. KOSTRA 

tallene oppleves som svært godt egnet for å sammenligne med andre kommuner og følge 

utviklingen i egen kommune, selv om kommunene selv rapporterer inn tall til KOSTRA. 

Mens KS har vært opptatt av å måle" tjenesteproduksjon, har NHO i større grad har vært 

opptatt av næringsutvikling. Samlet vil de kunne danne et bilde av hvor Tjeldsund står blant 

landets 428 kommuner.  

Kommunebarometeret til KS 

I totalvurderingen ble Tjeldsund nr. 370 (av 428) i landet og nr. 27 (av 44) i Nordland. 

Tabell 2 KS Kommunebarometer 2016. Plassering av landets 428 kommuner 
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Tjeldsund 360 187 157 78 412 52 258 389 324 382 334 

Evenes 271 341 321 334 200 43 339 356 329 305 325 

Ballangen 363 314 383 306 358 273 74 306 274 298 358 

Lødingen 162 336 330 109 383 49 354 256 236     

 

Ut fra tabellen over gjør Tjeldsund kommune det relativt greit plassert hvis man 

sammenligner med nabokommuner og det kommer frem at Tjeldsund scorer ganske bra på 

tjenesteproduksjon som Barnehage og sosiale tjenester. Men generelt scorer både Tjeldsund 

og nabokommunene lavt i snitt på de målte tjenesteområdene.  
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NHO sitt kommuneNM 

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved 

næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tjeldsund havner 

på nedre del av skalaen totalt og innenfor de fleste kategoriene.  

Tabell 3 NHO kommunebarometer 2016. Plassering av landets 428 kommuner 
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Tjeldsund 414 421 358 384 258 418 

Evenes 348 320 284 336 321 313 

Ballangen 426 324 428 401 383 357 

Lødingen 396 335 359 419 222 328 

 

Bærekraftig utvikling 

En bærekraftig utvikling kjennetegnes ved at den er rettferdig, gjennomførbar og levedyktig. I 

tråd med Brundtland- kommisjonens syn må en velge løsninger som ivaretar dagens 

velferdsbehov, uten å gå på bekostning av framtidige generasjoners behov. Bærekraften 

defineres av tre typer kapital som måles mot hverandre: 
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Realkapital 

-Vanligvis målt i netto driftskapital, eiendom/bygningsmasse, akkumulert regnskapsresultat, 

arbeidskapital, netto lånegjeld og penger avsatt til disposisjonsfond. 

Miljøkapital 

-Høste uten å ødelegge muligheten for reproduksjon 

Humankapital 

-Summen av kunnskap, produktive egenskaper og tekniske ferdigheter i 

arbeidsstyrken/innbyggerne 

Næringsliv og sysselsetting 

Tjeldsund kommune er relativt sterkt preget av at de vanligste arbeidsplassene er knyttet til 

offentlige arbeidsplasser. Kommunen ønsker å tilrettelegge for privat næringsliv i Tjeldsund 

og skal gjennom kommuneplanen utvikle nye næringsarealer i samarbeid med lokalt og 

regionalt næringsliv.  

Tjeldsund kommune er en av de største arbeidsgiverne i kommunen, lokalisering av Ramsund 

orlogsstasjon og Norges Brannskole medfører høy sysselsetting i Offentlig administrasjon, 

Forsvar og undervisning. Likevel er den høyeste andelen representert av helse- og 

omsorgstjenester, dette kan i tillegg til kommunal virksomhet forklares ved lokalisering av 

Sigma Nord på Fjelldal.  

 

Figur 3 andell sysselsatte bosatt i Tjeldsund - arbeidssted i Tjeldsund (SSB 2015) 
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Kulturminner 

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder for lokalsamfunnet. De 

gir kunnskap, opplevelser og muligheter for bruk, og er ressurser for verdiskaping og god 

samfunnsutvikling. Kommunen har et stort og sjølstendig ansvar for å ta vare på disse 

verdiene, ikke minst gjennom forvaltninga av plan- og bygningsloven. God forvaltning krever 

kunnskap og oversikt over lokalhistoria og kulturminnene.  

Det er lokalisert flere automatisk fredete kulturminner i Tjeldsund. Tjeldsundet har en 

lokalisering som gjør den skjermet mot storhavet og de rike jordbruksområdene gjorde at det 

ble tidlig bosetting i Tjeldsund. Dette er godt dokumentert gjennom kulturminnene som er 

lokalisert langs den gamle kystlinjen i Tjeldsund kommune.  

Samfunnsdeltakelse 

Deltakelse i samfunnet er viktig også sett fra et folkehelseperspektiv. Å oppleve å bli sett og 

ha innflytelse på eget liv og det lokalsamfunn en er en del av, er sentralt for mange. 

Helsebringende samfunnsdeltakelse kan skje gjennom organisasjoner, lag/foreninger, 

gjennom politisk engasjement og frivillig arbeid. Men også i form av å oppleve å bli tatt med 

på råd, ha mulighet for å gi sin stemme til kjenne på ulike arenaer.  

Lokale samfunnsutviklingsprosesser i grendene gir gode forum for meningsutveksling og 

dialog, også i forhold til overordnet planlegging. De gode samarbeidsrelasjonene må etableres 

med grendene i kommunen, dette skal være en grunnleggende del av medvirkningsopplegget i 

forhold til kommuneplanen. 

PLANBEHOV KOMMUNEPLANEN 

Kommuneplanens samfunnsdel er en lovpålagt plan. I henhold til plan- og bygningsloven skal 

kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel (§11-1). 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og 

angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridiske bindende dokumenter er 

plankart og planbestemmelser. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer som spesifiserer 

prioriterte planoppgaver fremover. 

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer 

og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan sammen utgjør vanligvis 

handlingsdelen i de fleste kommuner.  
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Status gjeldende plan 

Tjeldsund kommune har ikke utarbeidet/vedtatt en plan som er tilsvarende kommuneplanens 

samfunnsdel.  

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 14.10.2004 av Tjeldsund kommunestyret, grunnet 

innsigelser ble kommuneplanen endelig stadfestet av Miljøverndepartementet 27.04.2006. 

Vurdering av formelle grunner for revisjon 

Det har vært en målsetting fra administrasjonen å få utarbeidet en samfunnsdel til 

kommuneplanen i lang tid. Det er også et behov for å revidere kommuneplanens arealdel. 

Arealplanen er nå 10 år gammel og begynner å bli relativt utdatert. 

 Ny E10 – Hålogalandsveg åpner for nye muligheter, spesielt på Hinnøysiden av 

Tjeldsund.   

 Fagskole etableres ved Norges Brannskole, arealdisponeringer bør sees på i 

sammenheng med revidering av arealplanen. 

 Boligområder, kommunen har få ledige tomtearealer. Arealdisponeringer bør sees på i 

sammenheng med revidering av arealplanen. 

 Forsvarets tilstedeværelse i Ramsund økes.  

 Nytt oppvekstsenter i Ramsund. 

 Næringsområder, kommunen har lite areal tilgjengelig for næringsutvikling. 

 Sårbare områder for reindriftsnæringen må synliggjøres gjennom arealplanen. 

 Områder for fritidsbebyggelse må kartlegges og vurderes. 

 Kystsoneplanen inngår i arealdelen, denne bør inngå i en interkommunal kystsoneplan 

for å få en helhetlig forvaltning av vannresipientene.   

PLANBEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER  

Gjeldende kommunedelplaner – samfunnsdelen 

At en plan har status som kommunedelplan medfører, i henhold til PBL av 2008, at planen er 

utarbeidet i henhold til vedtatt planprogram og vært ute til offentlig ettersyn i 6 uker. Av slike 

plandokumenter er det kun plan for Fysisk aktivitet og friluftsliv samt naturopplevelser som 

har gjennomgått en slik prosess. 

Med tanke på ressursbruk er det ikke å anbefale å utarbeide plandokumenter i planperioden 

med status som «kommunedelplan». I planstrategien tas det kun stilling til behovet for 

overordnede planer, det vil si kommunedelplaner og tematiske handlingsplaner. 

Underliggende planer i forma av rammeplaner og virksomhetsplaner vurderes fortløpende av 

rådmannen.  

Vedtak om kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i Tjeldsund kommune er i 

seg selv ikke en selvstendig plan men vil ha stor betydning for prosess for utarbeidelse av ny 

arealdel til kommuneplanen.  
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Gjeldende kommunedelplaner – Arealdelen 

Kommuneplanens arealdel har vedlagt fire kommunedelplaner for de utvalgte områdene, 

Kjerstad, Kongsvik, Ramsund og Fjelldal-Ramstad. Kommunedelplanene stiller strenge krav 

til bebyggelsesplaner i planlagte boligfelt, noe som har vært en utfordring for å stimulere til 

økt boligbygging i disse områdene. 

Selv om det er behov for økt andel boligtomter er det forholdsvis store areal tilgjengelig med 

boligformål for samtlige av kommunedelplanene. Den største andelen av boligformål er 

planlagt på private eiendommer, tanken bak var å tilrettelegge for at private aktører kunne 

utvikle boligfelt. Dette initiativet har dessverre uteblitt.  

Kommunedelplaner for Kongsvik, Kjerstad, Ramsund og Fjelldal-Ramstad videreføres. Dette 

gjøres etter en nærmere vurdering med tanke på adminstrasjonens kapasitet til å ferdigstille 

samfunnsdel samt de reguleringsplaner som er bestilt gjennom vedtak av planstrategi. 

Reguleringsplaner 

Det er behov for å utarbeide reguleringsplaner med formål om å tilrettelegge for næring, 

industri og bolig i Tjeldsund. Dersom kommunen selv skal regulere i form av detaljregulering 

eventuelt områderegulering bør dette gjøres gjennom prosess for ny arealplan.  

Tjeldsund kommune har sammen med kartverket utarbeidet en sømløs plandatabase av 

vedtatte reguleringsplaner. Alle kommuner er lovpålagt å ha en digital plandatabase. Fordelen 

med å ha en sømløs digital plandatabase er at brukervennligheten er betydelig større for både 

innbyggere, politikere, saksbehandlere og næringslivet. 

Kommunestyret vedtok følgende bestilling av planer gjennom sluttbehandlingen av 

planstrategien: 

 Utarbeidelse av detaljregulering for Kalshågen II 

 Utarbeidelse av detaljregulering for Ramstad  

 Utarbeidelse av detaljregulering for Ramsund II 

 Utarbeidelse av detaljregulering for Stigkjærteigen II 

 Utarbeidelse av detaljregulering for Fjelldal II 

 Utarbeidelse av områderegulering for Kongsvik 

 Utarbeidelse av tematisk samfunnsplan for oppvekst 

 Kommuneplanens arealdel tas ut av planstrategi 

 Tidligere vedtak om bruk av rammeavtale iverksettes 
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På bakgrunn av eksisterende planer, som skal rulleres/vurderes og nye planer som utarbeides 

etter behov og de førende overordnede rammedokumenter, som nevnt, gjelder følgende 

planstrategi for perioden 2017-2020.  

Fargeforklaringer 

2017 Utarbeides/rulleres 2017  Planen annulleres 

2018 Utarbeides/rulleres 2018  Planen videreføres 

2019 Utarbeides/rulleres 2019   

2020 Utarbeides/rulleres 2020   

 

Plantype Plannavn  Ny plan  Plan 

rulleres 

Plan 

fremtid 

Ansvar 

      
Kommuneplaner     

      

Samfunnsplan Samfunnsdel 2017-2028 2017/2018   PLU 

Arealplan Arealdel     

Samfunnsplan Handlingsdel  Årlig  Rådmannen 

      

Kommunedelplaner     

      

Samfunnsplan Fysisk aktivitet og friluftsliv samt 
naturopplevelser 

 2020  
Kultur 

Arealplan Kjerstad     

Arealplan Ramsund     

Arealplan Kongsvik     

Arealplan Fjelldal - Ramstad     

      

Temaplaner     

      

Samfunnsplan Trafikksikkerhetsplan  2017  PLU 

Samfunnsplan Hovedplan vann  2018  PLU 

Samfunnsplan Hovedplan avløp  2017  PLU 

Samfunnsplan Helse og omsorgsplan 2017   HOMS 

Samfunnsplan Rusmiddelpolitikks handlingsplan  2017  HOMS -ETS 

Samfunnsplan Energi - og klimaplan 2010-2020  2020  PLU 

Samfunnsplan Handlingsplan for folkehelse i 
Tjeldsund kommune 

 2017  
Oppvekst – 
alle 

Samfunnsplan Kommunal beredskap i 
Tjeldsund kommune 

 2018  
Alle 

Samfunnsplan Strategisk næringsplan for Ofot-
regionen 

 2017  
Ofoten 
regionråd 

Samfunnsplan Oppvekst  2019  Oppvekst 

Samfunnsplan Trygg i Tjeldsund 2018   HOMS - Alle 

Samfunnsplan Sti- og løypeplan  2020  Kultur 

Kartlegging Viktige friluftsområder   13.04.2016 Oppvekst 
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Plantype Plannavn  Ny plan  Plan 

rulleres 

Plan 

fremtid 

Ansvar 

      

Reguleringsplaner     

      

Arealplan Fjelldal – Kalshågen   01.11.1994 PLU 

Arealplan Valvågen hyttefelt   25.04.1991 Privat 

Arealplan Gang- sykkelveg Kongsvik   23.01.1992 SVV 

Arealplan Sveholmen hyttefelt   05.07.2006 Privat 

Arealplan Vika hytteområde   11.11.1996 Privat 

Arealplan Balstadstranda fritidsboliger   17.01.2005 Privat 

Arealplan Stigkjerran   29.06.2005 PLU 

Arealplan Ramsund I   15.11.1979 PLU 

Arealplan Stokke – vernet område   21.03.1991 PLU 

Arealplan Nesset hyttefelt   09.04.1992 Privat 

Arealplan Nygård Valvåg   25.06.1992 Privat 

Arealplan Storthaugen   27.11.2007 Privat 

Arealplan Våge hyttefelt   30.06.2009 Privat 

Arealplan Elvedalen   19.12.2007 Privat 

Arealplan Sand II   04.05.2006 Privat 

Arealplan Sandsletta camping - oppstilling   23.06.2006 Privat 

Arealplan Balstad Fagersletta hyttefelt   19.12.2006 Privat 

Arealplan Hårvik I   30.06.1978 PLU 

Arealplan Hårvik II   12.04.1984 PLU 

Arealplan Fjelldal I   11.09.1990 PLU 

Arealplan Fjelldal nedre   15.04.2004 PLU 

Arealplan Norges Brannskole   29.06.2004 Statsbygg 

Arealplan Ramsund Orlogsstasjon   25.04.2002 Forsvarsbygg 

Arealplan Rebekkaneset naustområde   08.12.2003 Privat 

      

Detaljreguleringer     

      

Arealplan Kjærfjordstraumen hyttefelt   14.12.2014 Privat 

Arealplan Ramstad boligfelt 2019   PLU 

Arealplan Kalshågen boligfelt 2018   PLU 

Arealplan Stigkjærteigen, utvidelse 2020   PLU 

Arealplan Ramsund II 2020   PLU 

Arealplan Fjelldal II 2020    

      

Områdereguleringer     

      

Arealplan Ramnes skytefelt 2017   Forsvarsbygg 

Arealplan Kongsvik, inkl. næringsområde 2018   PLU 

      


