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INNLEDNING 

Alle kommuner skal ha kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede 

styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av 

arealressurser. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 

interesser og oppgaver. 

Kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven. Ved fornying av loven i 2008 blir det 

understreket at kommuneplanen omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Videre at 

kommuneplanen skal ta utgangspunkt i det planbehov som er pekt på i den kommunale 

planstrategien. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i 

de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan 

inngå i handlingsdelen.  

Utarbeidelse av planprogram er lovpålagt, den skal gjøre rede for hva en vil konsentrere seg om i 

planrevisjonen. Planprogrammet skal bidra til forutsigbarhet i planleggingen og skal være et 

fleksibelt verktøy som skal tilpasses den konkrete plansituasjon og planbehov. Planprogrammet skal 

være grunnlaget for kommuneplanarbeidet som skal legges frem som et ledd i oppstart og varsling 

av arbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formål, rammer og premisser i planarbeidet, samt 

vise til behovet for utredninger.  

Om planprogrammet 

Planprogrammet er et viktig strategi- og grunnlags dokument for utarbeidelsen av ny kommuneplan. 

Det skal redegjøres for formålet med planarbeid, hvilke tema som skal ha prioritet, 

utredningsbehov, hvordan arbeidet skal gjennomføres med tilhørende høringsfrister og 

medvirkningsprosesser. 

I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling skal forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av 

planarbeidet. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet er satt til 6 uker. Planprogrammet fastsettes 

av formannskapet og kommunestyret etter høringen. 

Om kommuneplanens samfunnsdel 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 vedtok Tjeldsund kommunestyre kommunal 

planstrategi den 12.februar 2013 i sak 10/13. Vedtaket medfører rullering av kommuneplanens 

arealdel og utarbeidelse av ny samfunnsdel. For oppstart av kommuneplanens samfunnsdel stilles 

det krav til utarbeidelse av planprogram, dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1. 

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

som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av 

alternative strategier for utvikling i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøy for 

kommunenes helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: 

• Kommunesamfunnet som helhet 

• Kommunen som organisasjon 

Tjeldsund kommune har ingen eksisterende samfunnsdel i kommuneplanen, som del av 

kommuneplanen er dette et lovpålagt dokument (jf. Plan- og bygningsloven § 4-1). På lik linje med 

alle andre kommuner er endringer i samfunnet og klima utfordringer som må kartlegges og 

oppdateres for å ha en tilfredsstillende forvaltning, både i forhold til beredskap og tjenesteyting. Det 

er derfor et sterkt behov for utarbeidelse av ny samfunnsdel til kommuneplanen.  

Kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel gjelder i sin helhet fra kommunestyrets vedtak inntil 

annet vedtak blir fattet, eller deler av denne skal behandles av departementet grunnet innsigelser til 
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planen. Det skal inngå en handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel som evaluerer årlig 

hvordan samfunnsplanen følges opp.  

Rådmannen vil etter vedtak av planprogram igangsette revisjonen av kommuneplanen. Forslag til 

en revidert kommuneplan kunngjøres, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Revidert kommuneplan fastsettes av formannskapet og kommunestyret etter høring. 

Forholdet til arealdelen 

Det bør være en sterk kobling mellom samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel ble 

vedtatt i SAK 74/04 den 14.10.2004, i henhold til vedtatt planstrategi den 12. februar 2013 skulle 

kommunens arealdel rulleres før utgangen av 2016. Gjeldende arealplan legges til grunn i arbeidet 

med ny samfunnsplan hvor langsiktig arealpolitikk er et viktig tema.  

Føringer og rammer for arealplanen settes gjennom samfunnsplanen. Det bør utredes et eget 

planprogram for arealplanen for å implementere resultatene fra samfunnsplanen inn i 

fremdriftsplanen til arealplanen. Det legges opp til en bredere og enda mer medvirkning fra 

innbyggere og næring i utformingen av arealplanen i forhold til samfunnsplanen.  

Formålet med planarbeidet  

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for kommunen. Helhet av tjenester, oppgaver 

og interesser i kommunen sees i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om 

oppgaveløsning mellom ulike forvaltningsnivå og mellom statlige, regionale og kommunal organer, 

private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. Hensikten med dette arbeidet er å oppnå et 

helhetlig og solid fundament for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i Tjeldsund 

kommune. Planarbeidet skal sikre at langsiktige, strategiske overveielser og konkret handling er 

bundet sammen. 

Målsetninger og strategier sett i et langsiktig perspektiv på minimum 12 år skal danne en felles 

plattform for politikere og administrasjon i styring, prioriteringer og utvikling av kommunens 

virksomhet. Ny samfunnsdel for perioden 2017-2028 er målsetningen for planarbeidet. I tillegg er 

det ønske om å integrere andre arbeidet med andre planer i denne planprosessen. Dette er en god 

løsning fordi det er flere planer som skal utredes som er viktige i forhold til samfunnsplanleggingen 

i kommunen.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

samfunns, tjeneste- og arealutvikling. Delmålsetningene for arbeidet er at Tjeldsund kommune skal 

ha en kommuneplan som: 

• fungerer som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy 

• fungerer som et helhetlig og solid fundament for den langsiktige og bærekraftige 

samfunnsutviklingen av Tjeldsundsamfunnet 

• fokuserer på utvikling og prioritering innenfor tjenesteområdene 

• bidrar til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både 

lokalt og regionalt 

De store klimatiske forandringene medfører hyppigere tilfeller av ekstremvær, på innlandet er det 

oftere flom mens kysten er mer utsatt for stormflo. Det er viktig å ta hensyn til dette i areal og 

samfunnsplanleggingen i Tjeldsund kommune også. I tillegg til ovennevnte utfordringer har 

regionen vært utsatt for utallige snøras, dette er forhold som bør konsekvens utredes. 

Det er tre attraktivitetsdimensjoner som lar seg påvirke; bolig, bedrift og besøk. De viktigste 

faktorene for disse tre er rammebetingelsene og de strukturelle forholdene i kommunen. Figur 1 

beskriver disse forholdene og bør drøftes opp mot målsetninger og visjoner som blir valgt.   
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Figur 1 Analyse for kommunal påvirkning av vekst (Telemarksforskning v/ Knut Vareide) 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 

Gjeldende kommunal planstrategi 2012-2016 for Tjeldsund ble vedtatt i kommunestyret 12. februar 

2013 i sak 10/13. Den la føringer for hvilke planer som skulle prioriteres i forrige valgperiode, samt 

perioden frem til og med ny strategi blir vedtatt. Ny planstrategi for 2017-2020 blir behandlet 

sammen med dette planprogram.   

Planstrategien ble utarbeidet som et grunnlagsdokument for videre kommuneplanarbeid som 

redegjør for kommunens status, utviklingstrekk, trender og utfordringer. Dette var et viktig 

grunnlag for utarbeidelsen av planprogram og for å fastsette strategier, målsetninger og visjoner 

med videre planarbeid.  

Planstrategi er et arbeidsdokument som skal vedtas ett år innen nytt kommunestyre blir satt, dette er 

et viktig verktøy for kommunestyret for å fremme ønsker opp mot administrasjonen i forhold til 

rullering og utarbeidelse av kommunale planer. Planleggingens forutsetninger endres kontinuerlig, 

situasjoner som krever ny handling eller revisjon av de eksisterende planene krever oppdateringer.  
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Kommunens plansystem 

 

Figur 2 Beskrivelse av kommunens plansystem; «års-hjulet» og «fireårshjulet»  

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens 

kortsiktige del består av en økonomiplan (handlingsdel) og årsbudsjett. Det bør være en sterk 

kobling mellom samfunnsdel og arealdel. Det er bestemt at kommuneplanens arealdel skal rulleres 

som følge av vedtak om kommunal planstrategi. I henhold til PBL § 11-12 kan kommuneplanen 

utarbeides samlet eller hver for samfunnsdel og arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5.  

Kommunen ønsker en strategisk planlegging, det vil si at vi er kontinuerlig opptatt av hva fremtiden 

kan bringe av muligheter og trusler og av hvordan disse påvirker kommunens virksomhet her-og-nå. 

Dagens utviklingstrekk og utfordringer skal være fokus for arbeidet i kommuneplanen. Kartlegging 

av trender, både lokalt, regionalt og nasjonalt, vil være et viktig grunnleggende arbeid i denne 

prosessen. Videre skal det utarbeides problemstillinger knyttet til utfordringer kommunen står 

ovenfor. 

Det jobbes med å utarbeide et digitalt planarkiv i kommunen, en av målsetningene med dette 

arbeidet skal være enkelt for publikum å hente opplysninger angående ledige tomter til ulike formål. 

Dette i henhold til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister 

(kart- og planforskriften).  

OVERORDNEDE FØRINGER 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

I medhold av §6-1 i plan- og bygningsloven har miljøverndepartementet utformet på vegne av 

regjeringen et dokument til regional og kommunal planlegging med nasjonale forventninger til dette 

arbeidet. Regjeringen vedtok dette 24.juni 2011 ved kongelig resolusjon. De nasjonale 

forventningene knyttes bl.a. til: 

• Bærekraftig utvikling 

▬ Samordne areal- og transportplanlegging, bl.a. gjennom fortetting, redusere behovet 

for transport og styrke grunnlaget for miljø- og klimavennlige transportformer. 

▬ Bidra til at de nasjonale jordvernmålene nås. 

• Klima og energi 

▬ Legge til rette for redusert energibruk, klimagassutslipp, utbygging av fornybar 

energi og tilpasning til klimaendringene. 



       TJELDSUND KOMMUNE            Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 

 5 
Vedtatt KS sak 21/17 møtedato 26.4.2017 

▬ Bidra til nasjonale mål om reduksjon av klimagassutslipp. 

• Folkehelse 

▬ Konsekvenser for folkehelsen skal vurderes i all kommunal planlegging. 

▬ Oversikt over faktorer som kan virke inn på helsetilstanden i befolkningen. Styrke 

faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekke forhold som kan ha negative 

helsevirkninger. 

▬ Tilrettelegge for større andel eldre. 

▬ Ta hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og øke ungdommens 

deltakelse og innflytelse i politikk og samfunnsliv. 

▬ Fokus på utjevning av sosiale ulikheter 

• Universell utforming 

▬ Bygninger og omgivelser skal kunne brukes av alle borgere. God planløsning, fysisk 

utforming uten hindringer, bevisst bruk av lys og kontraster, god akustikk og 

miljøvennlige omgivelser gir lønninger som fungerer for alle. 

Regional planstrategi og fylkesplan for Nordland 

Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål det er viktig å 

arbeide med for nyvalgte fylkesting og kommunestyrer. Den redegjør for viktige regionale 

utviklingstrekk, utfordringer og vurdere langsiktige utviklingsmuligheter. Planstrategien ble vedtatt 

av fylkestinget 11.06.12, det ble bestemt at fylkesplanen skal revideres for Nordland.  

Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget 27.02.13. Fylkesplanen er en plan 

for den helhetlige utviklingen i fylket, og er et resultat av en bred prosess med blant annet regionale 

strategiseminar i alle sju regioner. Fylkesplanen består av visjoner, mål og strategier innen tre 

utvalgte målområder, regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. plan og 

bygningsloven (pbl) § 8-5 og arealpolitiske retningslinjer. De tre målområdene planen legger til 

grunn er: 

• Livskvalitet 

• Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

• Verdiskaping og kompetanse 

Den regionale planstrategien for Nordland er en av de overordnede føringene som er setter 

rammene for kommuneplanarbeidet.  
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UTVIKLINGSTREKK OG SENTRALE UTFORDRINGER  

Historie og kulturminner 

Det er registrert et betydelig antall kulturminner som er automatisk fredet i Tjeldsund kommune. Av 

disse er det tre kulturminner / lokaliteter som skiller seg ut 

• Nausttuft på sand 

▬ Det ble registrert en nausttuft på 40x18meter (ytterkant) i 1988 av arkeologer fra 

Tromsø. Tuften er ikke nøyaktig datert men det antas at den er fra sen vikingtid.  

• Bautastein på Ballstad 

▬ Det ble registrert og vernet en bautastein som er 1,86meter høy, og 0,35x0,2meter 

bred i 1969. Bautaen er muligens rest av en gravhaug.  

• Steinsviksverdet 

▬ Ett av de fineste sverdfunnene fra vikingtiden i Norden. Antakelig stammer den fra 

en høvdingegrav. Deler av sverdskaftet er av sølv med gripedyr design.  

Tjeldøya var bosatt for mer enn 9000 år siden i følge arkeologiske utgravninger, havnivået var da 

betydelig høyere enn i dag, ca. 70-90meter og havstrømmene var betydelig sterkere i fjorden. Det er 

funnet løsfunn av skatter så tidlig som på 17-hundretallet som forteller om at det var store verdier 

knyttet til øya. Øya var bosatt av bønder, fiskere og fangstfolk som gav et godt grunnlag til 

byttehandel med andre fangstfolk i regionen. Snorres kongesagaer forteller om en høvding på 

Tjeldøya, Ogmund Sande, som holdt til på Sand. Utgravninger fra gravplasser på Tjeldøya har 

dokumentert effekter og pyntegjenstander som stammer fra andre kontinent.  

Generelt er det store verneinteresser fordelt over hele kommunen, det er viktig at disse blir tatt 

hensyn til, spesielt gjennom utarbeidelse av ny arealdel til kommuneplanen.  

Folketall 

Det er bosatt 1 279 personer i Tjeldsund kommune (3. kvartal 2016; SSB). Fremskrevet folketall er 

basert på modell MMMM (Moderat vekst) fra statistisk sentralbyrå (SSB) predikerer at det vil bo 

1061 beboere i Tjeldsund kommune i år 2040. Endrede demografiske faktorer kan imidlertid 

påvirke utviklingen av folketallet.  

Næring, sysselsetting og bosetting 

Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for å skape vekst og velferd. Kommunen er den 

største arbeidsgiveren, andre organisasjoner er Forsvaret, Sigma Nord og Norges Brannskole. Det er 

registrert under 1% arbeidsledighet i Tjeldsund kommune. Det var registrert 715 personer i 

aldersklassen 20-66 år i 2016.  

Det bør utredes en egen kommunedelplan for bolyst. Dette vil kartlegge potensielle boligområder 

som vil gi økt bosetting i kommunen. Det vil også føre til endringer innen det kommunale 

boligmarkedet samt stimulere private aktører til å satse innen boligutleie. Figur 1 viser de tre B’ ene 

som kommunen har mulighet til å påvirke, dette vil være sentralt i bolyst utredningen.  

"Gjennom strategisk næringsplan for Ofoten ønsker regionen å legge grunnlaget for en effektiv og 

målrettet næringsutvikling, der regionen har en felles forståelse for nåsituasjonen og omforente 

strategier, som gjør at alle involverte aktører arbeider innen utvalgte satsingsområder og mot felles 

mål." Dette er hovedmålsettingen for SNP Ofoten 2011 – 2015. Tjeldsund kommune har brukt 

denne planen som et verktøy i lokal næringsutvikling. Denne planen skal revideres i løpet av 2017 

av Ofoten Regionråd, det er viktig at nye målsettinger, satsingsområder og strategier implementeres 

i samfunnsdelen til Tjeldsund kommune.  
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Lokalisering av ny fagskole på Fjelldal gir kommunen en utfordring for å tilrettelegge for vekst av 

Brannskolen. Det må gjøres en kartlegging av behov for ytterligere arealdisponering av selve 

øvingsområde, undervisningslokaler, studentboliger og boliger. Ramsund orlogsstasjon har hatt en 

stor vekst de siste årene og Forsvarets tilstedeværelse i Nord vil være en prioritet også i fremtiden 

med etablering av fagskole. Det er sterk grunn til å tro at Forsvaret kommer til å videreutvikle 

Ramsund orlogsstasjon. Utvidelsen av disse to viktige arbeidsplassene i Tjeldsund kommune 

medfører et tydelig behov for å tilrettelegge for boligbygging og opparbeidelse av infrastruktur på 

fastlandet i Tjeldsund kommune. 

Oppvekst, kultur og idrett 

Tjeldsund kommune har vedtatt lokalisering av barne- og ungdomsskole i Ramsund. Dette medfører 

nedleggelse av barneskolen på Fjelldal. Det skal være barne- og ungdomsskole i Kongsvik og i 

Ramsund i fremtiden.  

Norge har ett av landene med høyest levealder i verden. Helsetilstanden er generelt god i den norske 

befolkningen, men det er også store utfordringer knyttet til dette. Økende sykdomsutvikling knyttet 

til livsstil og en aldrende befolkning er de viktigste helseutfordringene i landet.  

Tjeldsund kommune var årets folkehelsekommune i Nordland 2012. Det er politisk vedtatt i 

Tjeldsund kommunestyre at folkehelseperspektivet skal være det overbyggende elementet til 

planverket og konkrete tiltak relatert til folkehelse skal synligjøres i all virksomhet i kommunale 

avdelinger og på arenaer der kommunen deltar/medvirke. Dette ble bestemt gjennom 

budsjettvedtaket for 2011 i kommunestyremøte den 16.12.2010 i sak 37/10. Kommunen har så langt 

lyktes i forhold til de nasjonale forventningene knyttet mot folkehelse. Det skal fortsatt jobbes med 

mye opp mot folkehelse i kommuneplanarbeidet. 

Folkehelse 

Kommunen plikter å utarbeide en skriftlig oversikt over helseutfordringen i kommunens befolkning. 

Arbeidet bygger på kunnskap om og oversikt over helsetilstanden i befolkningen og avklare 

kommunens helseutfordringer i henhold til folkehelseforskriften. Ut fra denne skal kommunen 

fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som skal følges opp i samfunnsdelen. Tjeldsund 

har deltatt i pilotprosjektet "Trygg i Ofoten" som tar for seg disse problemstillingene, dette 

prosjektet legger grunnlaget for å besvare de forpliktelser kommunen har gjennom 

folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune.  

Det skal benyttes tilgjengelig statistikk fra nasjonalt folkehelseinstitutt som blir publisert 

gjennomårlige skriftlige folkehelseprofiler for kommunene. I tillegg til dette skal Tjeldsund 

kommune innhente datagrunnlag fra interne og eksterne aktører som skal bidra til å danne et 

helhetlig folkehelsebilde av kommunen.  
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Miljø, samfunnssikkerhet og beredskap 

Norges Brannskole (NBSK) og sjøforsvarets base o nord er begge lokalisert i Tjeldsund kommune, 

dette tilsier at det er god kompetanse innen beredskap og sikkerhet. Disse kompetanseenhetene er 

også viktige arbeidsgivere for kommunens innbyggere. Det er etablert felles helse-tjenester med 

Skånland og Evenes med felles legekontor, ETS medisinske senter, lokalisert på Evenskjer i 

Skånland kommune. Det er også etablert et ETS samarbeid i forbindelse med barnevern som er 

lokalisert i Evenes. 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for 

planområdet i henhold til PBLs. § 4-3. PBL legger føringer for kommunene med tanke på 

samfunnssikkerhet i all planlegging.  

Utdanning, forskning og kompetanse 

Det er lokalisert tre barneskoler i Tjeldsund; en på Fjelldal en i Kongsvik og en i Ramsund. Det er 

ungdomsskole i Ramsund og i Kongsvik.  Skolestrukturen  

Troms fylkesting valgte i vedtak av 01.12.2009 å legge ned Vågsfjord videregående skole avdeling 

Skånland ved skoleårets avslutning 2010. Skolen rekrutterte i hovedsak elever fra ETS-

kommunene. ETS-kommunene har i dag ingen tilbud til videregående elever.  

NBSK er en viktig organisasjon for forskning og utvikling på nasjonalt plan som er lokalisert på 

Fjelldal i Tjeldsund kommune. NBSK tilbyr bachelorstudiet «Internasjonalt Beredskap» som skal 

bidra til økt kompetanse på overvåkning, beredskap og sikkerhet til sjøs. Tilbudet er et samarbeid 

mellom Høgskolene i Narvik og Harstad og NBSK. Februar 2015 ble det avklart ny fagskole ved 

Norges Brannskole på Fjelldal som vil styrke utdanningstilbudet på skolen, i Nordland og nasjonen 

for øvrig.  

Tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur 

Tjeldsund er en kommune bestående av tre bygder; Kongsvik, Fjelldal og Ramsund. Bygdene har 

ulike særpreg og kvaliteter. Kommunen har full barnehagedekning og alle bygdene har hver sin 

skole pr. dags dato. Tjeldsundet og Ramsundet deler kommunen i tre deler; Tjeldøya, Hinøya og 

fastlandet som fører til utfordringer knyttet mot samferdsel og kommunikasjon. 

Trase E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesford – Langvassbukt vurderes som prioriterte prosjekt i 

Stortingsmelding 26, 2013; Nasjonal transportplan 2014-2023. “KVU/KS1 for E10/rv 85 Evenes – 

Sortland. Videre planlegging skal ta utgangspunkt i innkorting Kanstabotn – Fiskfjord, og Sandtorg 

– Evenes flyplass. Regjeringen har besluttet at aktuelle traseer for ny kryssing av Tjeldsundet og ny 

veg til Evenes lufthavn ikke skal gå gjennom vernede områder.” Prosjektet vurderes som kandidat 

til den nye ordningen med Prioriterte prosjekt. Det er ingen konsekvente trasevalg offentligjort enda 

(Meld. St. 26(2012-2013)). Alternativ 3 vil medføre en tunnel mellom Sandtorgholmen og Fjelldal, 

dette vil korte ned distansen mellom Kongsvik og Fjelldal, for Tjeldsund kommune vil dette være 

en gunstig løsning ettersom det vil forbedre kommunikasjonen mellom bygdene. Det vil gi en helt 

ny og effektiv vei infrastruktur mellom Lofoten/Vesterålen og Ofoten.  

Det er viktig å gjennomføre en prosess i kommunen som kartlegger de ulike satsingsområdene for 

boligbygging, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse. Dette er en konkret målsetting for å gjøre 

arealforvaltningen mer forutsigbar.  
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

En boliganalyse viser at det er 68 færre bebodde boliger i 2011 sammenlignet med 2001. 

Sammenligner man dette med befolkningsnedgangen for samme periode er det 136 færre personer. 

Antall beboere per bolig har steget litt i perioden 2001-2011; fra 2,22 til 2,45. Landsgjennomsnittet 

har i samme periode gått ned fra ~2,3 til ~2,2. Denne analysen ansees for å være relativt lik i 

utgangen av 2016. 

Boligbygging er en viktig faktor når det gjelder kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. 

Andre faktorer som generasjonsskifter, aggregert bolig-potensiale (blant annet usolgte/ubenyttede 

boliger) og flyttestrømmer kan påvirke husstandsstørrelsene og dermed også 

befolkningsutviklingen.  

Tjeldsund har relativt høy andel jobb-innpendling, det bør være en målsetning at flere av disse 

bosetter seg innenfor kommunegrensene. Tiltak for å stimulere til mer bosetning kan være å 

etablere nye og attraktive boligområder. Det bør være en prosess i forhold til samfunnsplanen 

knyttet opp mot bolyst i kommunen. Dette kan kartlegges via trendanalyser og folkemøter for å få 

en god oversikt over potensiell utvikling.  

I samfunnsplanen bør det redegjøres for behovet for industriområder og potensielle lokasjoner. 

Kommunen disponerer i dag ingen ledige arealer som i arealplanen definerer som industriområder. 

Som entreprenørskapskommune bør Tjeldsund tilrettelegge områder til industri- og næringsarealer.  

Gjennom prosess arbeidet til samfunnsplanen skal det utarbeides sentrale mål og visjoner til 

kommunen, det foreslås at formannskapet gir forslag til dette for så å presenteres, drøftes og 

utvikles av arbeidsgruppen. Endelige mål og visjoner vedtas av kommunestyret.  

Plan- og utviklingsavdelingen er en av flere etater underlagt administrasjonen i Tjeldsund 

kommunes, det er utarbeidet viktige planer i andre etater. Kommuneplanen utarbeides av Plan- og 

utvikling, det er ønskelig at hele administrasjonen bidrar og veileder i forbindelse med utarbeidelsen 

av samfunnsplanen. Rådmannens ledergruppe vil være et forum som er aktuelt å benytte som 

arbeidsgruppe i denne prosessen. Samfunnsplanen er et strategidokument som legger rammene for 

arealplanen, derfor er det viktig med bred deltakelse.  

Kravene til medvirkning i planprosesser er beskrevet i plan- og bygningsloven (Pbl) kap 5. Plikten 

til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at planmyndigheten skal iverksette aktive tiltak 

for å få til den ønskede medvirkning. Dette gjelder særlig grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge.  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

Gjennom behandlingen av kommunens planstrategi ble det bestemt at arealplanen for Tjeldsund 

kommune skal rulleres. Det bør være god relasjon mellom samfunnsplanen og arealplanen, det 

legges derfor opp til å kjøre denne prosessen etter utredningen av ny samfunnsplan er ferdigstilt. 

Føringer i samfunnsplanen kan da legges til grunn i arealplanen. Basert på alternative 

vekstforutsetninger gitt i samfunnsdelen skal det utredes hovedprinsipper for fremtidig 

utbyggingsmønster i kommunen. Temaer som regionalt samarbeid, boligbygging og 

senter/næringsutvikling bør og utredes. Dette vil legge grunnlaget for utviklingen av ny arealstrategi 

som legges frem til politisk behandling.  

Gjeldende arealplan for Tjeldsund kommune består av plankart med tilhørende verbaldel. Det er 

utarbeidet fire kommunedelplaner for arealer i Tjeldsund. 

• Kongsvik 

• Fjelldal 

• Ramsund 

• Kjerstad 
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I henhold til vedtatt planstrategi skal kommunedelplanene for de fire områdene rulleres. Dette 

arbeidet skal kjøres parallelt med arealplanprosessen. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder bar og unge. Grupper og 

interesser som ikke er i stand til å delta, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.  

Arealplanen er et oversiktskart med tilhørende beskrivelse for bruk og fremtid bruk av arealene i 

kommunen. Konsekvensutredning for nye utbyggingstiltak skal utarbeides i forbindelse med 

arealplaner. Totalt har Tjeldsund kommune 318,2 km2 med landarealer og innsjøer. I følge statistisk 

sentralbyrås arealressursfordeling kan ca. 98,8% av kommunens arealer defineres som LNF område 

(Figur 3).  

 

Figur 3 Arealressursfordeling i Tjeldsund kommune 2012 (SSB) 

 

Det er viktig for arealplanen at samfunnsplanen har lagt gode rammer og strategier for 

satsingsområdene til kommunen. Samfunnsplanen bør si noe om boligpolitikk for å klarlegge hvilke 

områder det er behov for mer tilrettelegging av arealer til boligformål som kan stimulere til vekst og 

for å beholde de beboerne som har behov for nye boliger. Det er registrert flere bruks boliger fra 

perioden før 1900 – 1970, dette er boliger som kan ha for lav standard i forhold til dagens 

brukerkrav.  

Det bør tilrettelegges for ny og allerede etablerte virksomheter i Tjeldsund kommune via 

samfunnsplanen, dette vil være en fordel for å forankre disse interessene i rammene til arealplanen 

som er i samsvar med gitte særlover.  

 

 

Figur 4 Arealfordeling av utnyttede områder i kommunen 2012  (SSB) 
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PROSESSPLAN FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSPLAN 

Fremdrift 

Det legges opp til et tett program for kommuneplanens samfunnsplan. Store deler av 

kunnskapsgrunnlaget er allerede lagt gjennom arbeidet med planstrategi og planprogram for 

kommunen. Det vil også bli brukt informasjon som er samlet av Ofoten friluftsråd gjennom deres 

kartlegging og kategorisering av friluftsområder for hele regionen. Det legges opp til bred 

medvirkning, det er viktig med tilbakespill fra både administrasjonen og planutvalget for at planen 

skal ha tilhørighet blant både politikere og ansatte i administrasjonen. 

Tabell 1. Fremdriftsplan for kommuneplanens samfunnsplan 

2016 2016 2017 2017 2017 2017 

Desember Desember Januar Februar - Mai Juni Juli 

Oppstart av 

kommuneplanens 

samfunnsdel 

     

 Kunngjøring av 

planprogram 

minimum seks 

uker 

    

  Vedtak 

planprogram 

   

   Arbeid 

samfunnsplan 

Folkemøter 

  

    Kunngjøring av 

samfunnsplan 

minimum seks 

uker 

 

     Vedtak 

samfunnsplan 

Analyse- og utredningsbehov  

Ut fra prosessen gjennom utarbeidelsen av planprogram for ny samfunnsplan for Tjeldsund 

kommune har kunnskapssamlingen kartlagt behov for utredning som bør integreres i 

samfunnsplanen.  

• Befolkningsprognoser og boligpolitikk 

• Befolkningsprognoser og kommuneøkonomi 

• Nærmiljøkvaliteter 

• Ressurser 

o Innbyggerne 

o Naturlige 

• Tilrettelegging for utvikling 

Tjeldsund kommune har utfordringer knyttet opp mot kommunikasjon og enkelte service instanser. 

Det er kun lokalisert en dagligvarehandel i hele kommunen (Ramsund), men kommunens 

innbyggere har relativt kort vei til både flyplass (Harstad / Narvik lufthavn, Evenes flyplass) og til 

Harstad by.  
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HØRING / HØRINGSPERIODEN 

Utarbeidelsen av høringsdokumentet til planprogrammet for Tjeldsund kommunes samfunnsplan vil 

ha beskjeden medvirkning. Formalkravene i plan- og bygningsloven dekker behovet for 

medvirkning til planprogrammet gjennom høringsperioden.  

Planprogrammet legges til høring i seks uker, innspill blir behandlet og endelig program blir 

presentert for kommunestyret for å fatte vedtak. Rådmannen vil etter vedtak av planprogrammet 

igangsette ny samfunnsplan. Forslag til ny samfunnsplan kunngjøres, sendes ut på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. Etter høring skal ny samfunnsplan fastsettes av formannskapet og 

kommunestyret. 


