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Landbruks- natur-, og friluftsområder 
(Pbl § 20-4, 1. Ledd, nr. 2)

LNF-område uten bestemmelse om spredt bebyggelse
Bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates
hvor formålet ligger innenfor begrepet "tilleggsnæring" til gården og
ikke sjenerer gårdsdriften, og hvor tiltaket ikke innebærer fradeling fra
eiendommen.

Ved behandling av bygge- og fradelingsaker i disse områder skal en
legge til grunn retningslinjer og føringer som følger av strategidoku-
ment for fritidshusbebyggelse i Flatanger.

LNF-område med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse
Utbygging som innebærer gruppebebyggelse på mer enn 3 nye fritidshus
eksklusiv uthus krever at det utarbeides og godkjennes bebyggelsesplan før
tillatelse gis.

Lokaliseringskriterier for spredt bebyggelse:
• Bebyggelsen plasseres utenom dyrka mark
• Bebyggelsen plasseres utenom skogsområder med høg bonitet.
• Fradeling/bygging må ikke føre til driftsmessige ulemper for landbruket
• Adkomstveg skal ikke gå over dyrka mark
• Tiltaket skal være tilpasset landskap, natur og friluftsliv
• Skal det legges inn vatn, må det foreligge godkjent avløpstillatelse

For område SF-2 på Halmøya tillates oppført 2 nye fritidshus. 
For område SF-1 på Jøssundfjellet tillates oppført inntil 10 nye fritidshus i planperioden.

Båndlagte områder (Pbl § 20-4, 1. Ledd, nr. 4)

Områder som er vernet etter naturvernloven: 
For disse områdene gjelder egne verneforskrifter. Dette gjelder områdene: Lyngværet fuglefredning-
sområde, Beingårdsmyra naturreservat, Gaupdalen naturreservat, Skjellådalen naturreservat,
Litlstøelva naturreservat. Øyenskavlen naturreservat.

Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 
(Pbl § 20-4, 1. Ledd, nr. 5)

For områder der akvakultur inngår som interesse (A og FFFNA) kreves vanlig lokalitets- og konsesjons-
søknad. Søknad skal være gjenstand for offentlig høring. Kommunen kan uttale seg, men kommune-
planen gir ikke hjemmel til å nekte etablering /utvidelse av aktivitet. Statlige og fylkeskommunale
instanser skal ha søknadene til høring/behandling.
Mottar kommunen søknad om etablering av akvakulturanlegg i område som ikke har akvakultur som
interesse (områdene FFFN, N og F) så er dette i strid med planen, og skal eventuelt behandles som
dispensasjonsak, jf pbl § 7

A - Områder (akvakultur):
A - områdene er prioritert for oppdrett. Dette er områder som egner seg for oppdrett, og som er helt
avklart i forhold til andre interesser, slik at det ikke foreligger konflikter.

FFFNA - Områder ( Fiske, ferdsel, friluftsliv, natur og akvakultur):
FFFNA - Områdene åpner for en flerbruk hvor det gis åpning for akvakultur, men havbruk er ikke gitt
prioritering. Det er ikke fremkommet at andre spesielle interesser, som vil være i konflikt med
akvakultur-etableringer/utvidelse, finnes i området.

Ved spørsmål om etablering av oppdrettslokaliteter i FFFNA -områder, så skal den konkrete lokaliser-
ing av akvakultur vurderes i forhold til ferdsel, fiske, friluftsliv, naturvern

Innenfor disse områder anser en at etablering av akvakultur vil beslaglegge mindre arealer, og vil
ikke endre områdets hovedkarakter av å være et flerbruksområde. Etablering/utvidelse av aktivitet av
akvakulturanlegg innenfor området vil likevel begrense utøvelse av fiske og ferdsel i h.h.t. bestem-
melser fastsatt i oppdrettsloven, eller i h.h.t. bestemmelser fastsatt av konsesjonsmyndigheten som er
Fiskeridepartementet.
Innenfor disse områder vil muligheten for fremtidige akvakulturanlegg være åpen. Etablering av slike
anlegg vil likevel ikke være avklart etter oppdrettsloven, forurensningsloven, havne- og far-
vannsloven og fiskesjukdomsloven.

FFFN-områder (fiske, ferdsel, friluftsliv og natur):
Flerbruksområde med høy verdi for flere brukstyper, der formålene fiske, ferdsel friluftsliv og natur
likestilles. Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med angitte formål.

N-områder (natur):
Område med særlig verdi for dyre- og planteliv.

F-områder (friluftsliv):
Område av særlig betydning for utøvelse av friluftsliv.

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
(Pbl § 20-4, 1. Ledd, nr. 6)

Fremtidig vegtrase gjennom Skjellådalen og over Beingårdsvatnet er ikke juridisk bindende.
Rammeplan for avkjørsler legges til grunn ved vurdering og behandling av avkjørselsaker

1. FORMÅLET MED AREALPLANEN:

Det overordnede hensikt med arealplanen er å avklare hovedtrekkene med
hensyn til arealinteresser, både bruk og vern som knytter seg til kommunens
områder i et langsiktig perspektiv, jf Plan-og bygningsloven (Pbl) § 2. En slik avk-
laring skal ivareta, og knytte sammen lokalpolitiske prioriteringer, regionale og
nasjonale mål/føringer. Planen skal etter dette gi enklere og mer helhetlig saksbehan-
dling i arealplanlegging og i bygge og fradelingsaker. 

2. AREALDELENS INNHOLD
Kommuneplanens arealdel består av:

• Kommuneplankart for land og sjøarealer i målestokk 1: 50 000
• Rettslig bindende bestemmelser knyttet til planen med hjemmel i plan-og

bygningslovens § 20-4, 2 ledd.
• Som vedlegg til kommuneplanens arealdel er det utarbeidet et strategikart

med retningslinjer og føringer som viser kommunens utbyggingstrategi
med hensyn til fritidsbebyggelse.

Planbestemmelsene er innrammet

Øvrig tekst er av opplysende og forklarende karakter, og vil være retningsgivende for kommunens
saksbehandling i arealplansaker og bygge- og fradelingsaker.

3. VIRKNINGER AV PLANEN
Arealdelen har rettsvirkning etter plan-og bygningslovens § 20-6. Dette vil si at oppføring av bygg og
anlegg etter pbl §§ 81, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, ikke skal skje i strid med den
arealbruk som er vist i planen. 
Det er utarbeidet bestemmelser og retningslinjer og et tilhørende strategikart for fritidsbebyggelse
som klargjører arealbruken. Planen får etter dette virkning for ny ervervs, bolig- og fritidsbebyggelse,
uttak av sand og grus, mineraler, bruk av sjøarealer og lignende. Dvs. tiltak som skal reguleres eller
ha byggetillatelse eller meldeplikt etter plan-og bygningsloven.

4. GENERELLE BESTEMMELSER:

4.1 Forholdet til tidligere vedtatte planer
Der det er motstrid mellom eldre strandplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan og kommuneplan
gjelder den plan som er vedtatt senest.

4.2 Krav om reguleringsplan (§ 20-4, annet ledd, bokstav a)
I følgende områder kan det ikke iverksettes tiltak etter pbl § 93 samt fradeling til slikt formål før det
foreligger godkjent reguleringsplan:

• Fløanskogen boligområde
• Industriområde på Øra
• Områder som i kommuneplanen er angitt som fremtidige

fritidshusområder.

Mindre byggearbeider, etter lovens §§ 84, 86a og 93 knyttet til bestående bygning og anlegg, kan
likevel gis byggetillatelse etter ordinær byggesøknad. Likeledes kan tilrettelegging av stier og andre
mindre tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv, behandles tilsvarende.

4.3 Byggeforbud langs vassdrag (Pbl § 20-4, 2. Ledd pkt. F)
Langs følgende vassdrag i Flatanger gjelder et byggeforbud: Lauvsneselva, Jøssundelva.

Det er ved ovenfor nevnte vassdrag ikke tillatt oppført bolig eller fritidsbebyggelse nærmere enn 50
m fra strandlinja målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

Risiko og sårbarhetsanalyser
I forbindelse med detaljplanlegging (regulerings- og bebyggelsesplaner) skal det gjennomføres risiko
og sårbarhetsanalyser, eller som et minimum en vurdering av mulige sikkerhets- og beredskapsmes-
sige konsekvenser som arealdisponeringen kan medføre. Planbeskrivelsen eller det aktuelle saksfrem-
legget skal angi hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er vurdert og ivaretatt.

Kulturminner
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr: § 3, 1. ledd og 
§ 8, 1. ledd.
Alle planer/søknader som medfører inngrep på sjøbunn og/eller i fjæresonen skal forelegges kultur-
minnemyndighet (Vitenskapsmuseet) og myndigheten skal gi samtykke før tiltaket iverksettes. 

Retningslinjer og differensiert arealbruk:
Kommunen skal som lokal miljømyndighet ivareta ulike miljøkvaliteter i kommunen. Som en del av
generell behandling av plansaker og andre vesentlige tiltak som er planlagt i terrenget, skal kom-
munen konsultere egne og andre kjente kilder for informasjon. 
I Flatanger skal en praktisere en differensiert forvaltning av våre sjønære arealer ved behandling av
reguleringsplaner, og ved behandling av søknader om spredt boligbygging i LNF-områder. Det kan da
være tilfeller som gjør lokalisering innenfor 100- metersbeltet langs sjøen hensiktsmessig og for-
nuftig. 

Det er utarbeidet et eget strategikart til kommuneplanens arealdel der denne strategien er utdypet.

AREALBRUKSKATEGORIER OG BESTEMMELSER

Byggeområder pbl 20-4, 1. Ledd, nr. 1

Boligområder i Flatanger er: (B1) Rebuodden, (B2) Lauvsneshaugen, 
(B3) Prestgårdsmoen, (B4) Jeriko, (B5) Kjærlighetstien, (B6) Fløanskogen

Før det etableres nye boliger i områdene Kjærlighetstien og Fløanskogen skal det være etablert
trafikksikker gang-/sykkelforbindelse inn mot Lauvsnes sentrum.

Industriområder er: Øra (I 1), Stolavika (I 2), Nordstraumen (I 3)

Forretningsområder er: Sjønære areal i Lauvsnes sentrum

Industri-/forretningsområde er: Utvorda havn (I/F 1)

Fritidsbebyggelse
Etablering av fritidshusområder skal løses med behandling av private reguleringsplanforslag etter
egne retningslinjer. I Flatanger er det gjennom årene oppført et større antall hytter. I et flertall av
områdene finnes det godkjent reguleringsplan som styrer hva som tillates. I Flatanger ønsker vi å
drive en politikk som gir mulighet for etablering av flere hytter. Dette med grunnlag i at en ønsker
en best mulig utnytting av eksisterende fritidshusområder fremfor å ta nye urørte områder i bruk.

Det kan ikke påregnes at alle fritidshuseiere tillates etablert naust og/eller inngrep i strandsonen. Så
langt det er mulig er det ønskelig at båthus, kaianlegg mv. etableres som fellesanlegg.

Pr. 1. mars 2006 finnes følgende godkjente reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i Flatanger:

Sjøleier:
• Det må i, eller i nærheten av slike led, ikke etableres anlegg/installasjoner 

som kan være til hinder eller fare for vanlig sjøveis ferdsel.
• Ved søknad om lokalisering av anlegg for oppdrett, skal kommunen i sin 

uttalelse vurdere og ivareta lokale ferdselshensyn.
• Tekniske installasjoner og anlegg i sjø krever tillatelse etter Havne- og 

farvannsloven. Kystverket må gjøre en konkret vurdering av alle tiltak i sjø.

Havner:
• Det må ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler m.v. som på noen måte 

kan vanskeliggjøre bruken av havneområdene.
• Tiltak i fiskerihavner krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. 

Kystverket er forvaltningsmyndighet.
• Fiskeriinteressene, inkl havbruksinteresser, har fortrinnsrett til kaianlegg 

og havneinnretninger som er bygget/anskaffet for fiskeriformål av 
Kystverket. Dette gjelder også bruk av sjøareal i forbindelse med slike 
innretninger.

Følgende havner har status som fiskerihavn: Utvorda, Sitter, Vik, Kvernøya, Kvaløysæter, Hasvåg,
Småværet.

Kommuneplan for
Flatanger kommune

Arealplan

2004 - 2015
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2004 

Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Handlings-
program

økonomiplan 

Budsjett / 
Årsplan 

Temaplan

Årsrapport Regnskap

Flatanger kommune
Kommuneplanens arealdel

F1:  Sandmoen
F2:  Sandmohavn
F3:  Myren
F4:  Nygård
F5:  Breivoll
F6:  Bjørgan
F7:  Frisendal
F8:  Sittermoen
F9:   Bårdvika
F10: Knotten
F11: Fallet

F12: Vågan
F13: Lauvøya
F14: Lauvøynesset
F15: Storøya
F16: Stamnes
F17: Stamnes
F18: Granvika
F19: Bekkavika
F20: Glasøya
F21: Dragøya 
F22: Ribskogen

F23: Vannavika
F24: Nordhaugen
F25: Fredheim
F26: Mellomnesset
F27: Kvaløysæter
F28: Selsvika
F29: Østvika
F30: Gammelgården
F31: Sydvesten brygger
F32:  Bølestrand
F33:  Bøle

F34: Brufoten
F35 :Grønnvika
F36: Lauvsnes-Mellom
Vågan
F37: Brandsmoen
F38:Innvorda
F39: Nordheim
F40: Vollan
F41: Kilbakkan
F42: Leirvika-Stranda-

Breivold
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Kommuneplan for Flatanger Kommune

1.0 Hvorfor kommuneplanlegging ?
Til spørsmålet ovenfor er det mulig å gi flere svar. Det første svaret er at kommuneplan
er lovpålagt. Plan-og bygningsloven pålegger hver kommune å utarbeide en kommune-
plan. For det andre vil det ofte være fornuftig og rasjonelt å planlegge, og å ha fastsatt
enkelte rammer og mål for virksomhet og aktiviteter slik at ressursene kan styres mot dit
vi vil. For det tredje så er det antagelig fornuftig å ha en oppskrift eller en plan som gir
forutsigbarhet, og som signaliserer ovenfor omgivelsene -hva og hvor vi vil. 
For det fjerde, og ikke minst viktig, så har kommunene en spesiell rolle med å ivareta vik-
tige samfunnsfunksjoner, samfunnsbygging etc. Kommunene er gitt et samfunnsansvar
og myndighet til å fatte beslutninger som griper inn i innbyggernes liv og virksomhet.
Vårt demokratiske styresett er da slik innrettet at retten til medvirkning i kommuneplan-
legging er lovfestet. Prosessen forut for endelig behandling blir da svært viktig og er
midlet som gir innbyggere, publikum og overordnede myndigheter mulighet til deltagelse
og påvirkning.

2.0 Innholdet i kommuneplanen:
Plan –og bygningsloven angir hva en kommuneplan skal omfatte. En deler gjerne kom-
muneplanleggingen inn i to kretsløp: Det lange kretsløp med en tidshorisont på 10-12 år
består av et langsiktig strategidokument, som er dokumentet som du leser nå, og en are-
alplan. Arealplanen gir en samlet oversikt over hvordan kommunens arealer planlegges
disponert. Arealdelen av kommuneplanen er juridisk bindende.  
Den kortsiktige del av kommuneplanen skal ha et mer handlingsrettet perspektiv. Dette vil
vanligvis innebære sterk overlapping/slektskap med den 4-årige økonomiplan. I tillegg
har vi det årlige kretsløpet som består av årsbudsjett og årsmelding. Årsbudsjettet fast-
legger i detalj hvordan de økonomiske ressurser skal forvaltes i det kommende året.
Årsmeldinga oppsummerer måloppnåelse/resultater i forhold til de mål som er satt, og er
således en viktig tilbakemelding til politikere og publikum for øvrig.

I kommuneplanlegging er det naturlig at en først søker å ha en prosess der hovedretnin-
gen(e) først avklares og bestemmes gjennom utarbeiding av en langsiktig strategidel.
Deretter utformes og innrettes de kortsiktige handlingsprogram for å bevege seg i retning
av de langsiktige mål.

3.0 Forutsetninger fra overordnede myndigheter :
Fra nasjonale myndigheter er det gitt ulike føringer. Vi har et lovverk, rikspolitiske ret-
ningslinjer, rundskriv, ulike politiske vedtak som innenfor svært mange områder regulerer
vår virksomhet. I forhold til kommuneplanlegging så gir stortingsmelding nr 29 (1996-97)
”Regional planlegging og arealpolitikk” viktige føringer.

På regionalt nivå er det i første rekke fylkesplan som gir føringer om hva det skal satses
på. I Utkast til den seneste fylkesplanen for Trøndelag er følgende områder satt i fokus:

Trøndelag og landsdelhovedstaden
FoU og kompetanse
Finans og verdiskaping
Bolyst og livskvalitet

I Fylkesplanen følges satsningsområdene opp med en rekke mål som samsvarer godt
med de utfordringer som vi har i Flatanger. Fylkesplanen bør således være et godt
grunnlag for vår kommunale satsning.

4.0 Hvordan drive planlegging ?
Det ligger en stor utfordring i å planlegge for ei fremtid som vi ikke kjenner. 
Dersom vi spør et utvalg mennesker om hvordan de ønsker at fremtiden skal bli, er det
sannsynlig at vi vil få ulike svar. Det er også sannsynlig at svarene vil inneholde enkelte
fellestrekk. Behovet for trygghet, stabilitet ovenfor egen livssituasjon jobb, fritid,
omgivelser vil ofte være kjernen og bakgrunnen for de tilbakemeldinger som blir gitt,
men det er som kjent ”flere veier til Rom”, det kan være ulike oppfatninger om hva som
er det viktigste.

Det foreligger når dette skrives en utredning NOU 2003:14 ”Bedre kommunal og regional
planlegging etter plan-og bygningsloven” I denne utredningen er helhetlig planlegging,
enkelhet, forutsigbarhet, demokrati holdt frem som fanesaker.
Vi mener selv vi har laget et planutkast som i store trekk er i tråd med denne utrednin-
gen. Det er lagt vekt på å få et strategidokument som er kort, lettfattelig og forståelig. Vi
mener i likhet med planlovutvalget at dette er karakteristika som fremmer forståelse, bruk
og medvirkning hos administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.

5.0 Hovedutfordringer og satsningsområder

5.1 Hovedutfordringer

Vi mener at de følgende hovedutfordringer er de viktigste for Flatangersamfunnet:

Stoppe befolkningsnedgangen eller aller helst få til befolkningsøkning
Nyskaping av arbeidsplasser
Ta vare på og videreutvikle eksisterende næringsliv

Befolkning- og næringsutvikling
Nedgang i folketallet er, og vil fortsatt være, en hovedutfordring for Flatangersamfunnet.
Det totale aktivitetsnivå, tilbudet av tjenester, arbeidsplasser, kommunal økonomi og tjen-
estenivå, kulturtilbud osv. står i nært forhold til befolkningsgrunnlaget. Nedgang i folke-
tallet er en del av en negativ spiral der det totale aktivitetsnivå som konsekvens av
befolkningsnedgang vil avta. En utvikling med befolkningsnedgang kan derfor virke selv-
forsterkende.
Utviklingen og prognosene tyder videre på at det skjer en ”forgubbing” i befolkningen i
Flatanger. Det er en tydelig tendens til at befolkningsnedgangen er størst blant ungdom
og personer yngre enn 50 år.
Flatanger kommune har som de andre midtre Namdal kommunene uten Namsos, et kvin-
neunderskudd. 
Andelen av befolkningen med høyere utdanning er lavere enn snittet av fylket og landet.
Arbeidsløsheten er forholdsvis lav, men noe høyere enn snittet for fylket og for landet.

I Flatanger er vi avhengig av at det finnes et næringsliv som er oppegående og vitalt.
Befolkningsutvikling og næringsutvikling er faktorer som gjensidig henger sammen.
Greier vi å få grobunn for eksisterende og ny næringsaktivitet er vi langt på veg mot
målet om å stabilisere eller øke befolkningsgrunnlaget. 
Det er antagelig mange forhold som har betydning i dersom en ønsker å gi næringslivet
gode betingelser. Det må for det første skapes et klima som verdsetter og dyrker nye
idéer og idémakere. Det må finnes tiltakslyst, 
gründerånd og kapital som viser vilje til å forfølge de gode idéer. Det bør finnes et
offentlig apparat som har evner og vilje til å legge forholdene best mulig til rette når de
gode prosjekter dukker opp.

Vi må  være observante i forhold til at i samfunnsbygging så henger ting sammen. Skal
Flatanger være attraktivt for etablering av aktivitet så vil det også være viktig at vi har et
levende og oppegående samfunn for øvrig. Det er nødvendig at basisfunksjoner som;
Skoler, Helse og legetjenester, servicefunksjoner, kultur og fritidstilbud etc. er på plass. Et
annet av våre satsningsområder er infrastruktur. Det ligger mye god næringsutvikling i å
arbeide for å utbedre kommunikasjon og infrastruktur. 

Vi mener at befolkningsutviklingen i Flatanger har nær sammenheng med, og er en direk-
te konsekvens av tilbudet av arbeidsplasser. Nyskapning av arbeidsplasser er da det som
trengs for å motvirke befolkningsnedgangen. 

Det faktum at stadig flere av begge kjønn tar høgere utdanning og således spesialiserer
seg for jobber det er lite av i distrikta er ei utfordring i seg selv. Det kvinneunderskuddet
som kan leses ut fra statistikker har sannsynligvis sammenheng med at arbeidsmarkedet
oppleves som spesielt vanskelig eller lite attraktivt for kvinner. Tallene viser at det i
Flatanger er relativt flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Sannsynligheten
for at disse ikke finner jobber de er utdannet for i Flatanger, og dermed ”tapes” for kom-
munen er nok relativt stor. Dette kan også være en del av forklaringen på kvinneunder-
skuddet i distriktene. 

Et stort problem i distriktsnorge (herunder Flatanger) er at samfunnene er veldig
avhengig av enkelte ”nøkkelvirksomheter” og er således lite robuste i forhold til
endringer i rammebetingelser, markeder osv. Dersom det skjer negative endringer finnes
det ingen ”buffer” i form av et bredt utvalg ledige jobber. Situasjonen kan da bli at arbei-
dstagere blir tvunget ut til etablering i annen kommune selv om de i utgangspunktet
ønsker å bo i Flatanger. 

Kommunale tjenester og oppgaver.
Kommunen har mange oppgaver innenfor samfunnsstyring, tjenesteyting og myndighet-
sutøvelse som skal ivaretas. Kommunen som samfunnstyrer skal sørge for at ressurser
samles for å imøtekomme sentrale utfordringer og oppgaver, og at de beslutninger som
fattes har grunnlag i befolkningen og en bevist politikk. Kommunen som tjenesteyter skal
opprettholde grunnleggende tjenester innenfor skole, helse, teknisk osv. Kommunen som
myndighetsutøver skal påse at utviklingen skjer i.h.t lover og bestemmelser.
Vi trenger et tjenestetilbud som tilpasset ”livsløpet” til mennesker fra vogge til grav.
Dersom samfunnet skal fungere er det nødvendig at disse tjenestene er på plass og at de
fungerer på en måte som innbyggerne er tjent med. 
I de senere år har den nasjonale politikken fokusert på å kostnadseffektivisere offentlig
sektor. I Flatanger har i betydelig grad forsøkt  å tilpasse seg de nye krav gjennom nedbe-
manning, omorganisering og gjennom nye former for samarbeid. Flatanger har lange
tradisjoner for å samarbeide med andre kommuner. Vi er derfor sammen med mange
andre kommuner i regionen og i landet inne i samarbeidsprosjekter og prosesser som
vurderer nye samarbeidsløsninger med tanke på en mer kostnadseffektiv drift.
I Flatanger kommune er vi positive til samarbeid på flere nivå. Vi ser at samarbeid i
mange sammenhenger vil være kostnadseffektivt, og gi innbyggerne bedre tilbud og tjen-
ester. Vi er samtidig oppmerksom på at det er områder hvor de rasjonaliseringstiltak som
foreslås ikke vurderes å gi bedre tjenester eller økonomisk gevinst hos oss. Vi mener at
interkommunalt samarbeid både må være forpliktende og åpent i den forstand at det bør
være mulig å søke samarbeid med ulike kommunegrupper ut i fra felles interesser.
Samarbeid kan i utgangspunktet skje innenfor alle områder. For en liten kommune som
Flatanger er det viktig å videreutvikle en god dialog med fylkeskommune og  fylkesmann,
Innovasjon Norge og øvrige offentlige virksomheter.

Når vi nå opplever et tiltagende press mot kommuneøkonomien (Nedbemanning i det
offentlige i de siste år er i seg selv et bidrag til tap av verdifulle distriktsarbeidsplasser) 

Hvordan løse kommunale primæroppgaver med stadig mindre ressurser ?  
Makter kommunen da å ivareta utviklingsoppgavene ?

Vårt forslag til løsning er at en har en bevist og aktiv holdning til de utfordringer som
finnes. En bør deretter prøve å finne frem til tiltak eller satsningsområder for å møte
utfordringene. 

Når vi ser hvilke utfordringer den kommunale virksomheten står ovenfor så mener vi at
utvikling av kompetanse i kommunen vil være vesentlig i tiden fremover. Vi mener at
kompetanseoppbygging er den beste ballast for å håndtere nye oppgaver og for å takle
de endringer vi er inne i og som antagelig kommer i tiden fremover.

Det kommunale selvstyre bærer i seg flere gode kvaliteter. Vi mener det er en kvalitet at
beslutningstakerne sitter nært opp til de beslutningene gjelder, slik at en nær dialog kan
opprettholdes både administrativt og politisk. Dette er i mange tilfeller en styrke for
demokratiet.
Dersom selvstyre skal være et poeng, så forutsetter dette selvsagt at kommunen gis han-
dlingsrom til å utøve lokalpolitikk. Med handlingsrom forstår vi lokal myndighetskom-
petanse innenfor sentrale områder, samt ressurser til å gjennomføre den utvikling som
ønskes.

Areal og ressursforvaltning
Forvaltning av arealer og naturressurser er en viktig del av kommuneplanleggingen.
Kommuneplanens arealdel er det styringsverktøy vi benytter for å klarlegge arealforvalt-
ningen. 
I Flatanger er vi privilegerte ved at hver enkelt av oss har god plass og rike muligheter til
å benytte arealene på land og på sjøen til rekreasjon og friluftsliv. Den vakre kystnaturen
og skjærgården er også grunnlaget for at turistrelatert virksomhet er en vekstnæring hos
oss, og også en meget viktig næring totalt sett for Flatanger. For turister og andre
tilreisende som kommer til Flatanger ligger det antagelig en betydelig verdi i at natur-
landskap og sjøarealer forvaltes på en måte som bevarer naturens og kulturlandskapets
egenart.
De kvaliteter som ligger i våre naturarealer har vi derfor mange grunner for å ivareta og
for å forvalte med omtanke. 
Mange naturressurser er betinget av at det tas hensyn til det eksisterende, fornybarhet,
resipientforhold osv. 
Vi er bevist på at naturmiljø, landskap, flora og fauna har en egenverdi.
Flatanger kommune har gått inn i et samarbeid med NIJOS for å kartlegge biologisk
mangfold i kommunen. Dette arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2004 og 2005. En slik
kartlegging vil være et viktig grunnlag ved utarbeiding av arealdelen til kommuneplan.
Vi trenger imidlertid areal for andre formål; landbruk, boligbygging, hyttebygging og
infrastruktur, Vi ønsker å bruke våre areal-og naturressurser for å som grunnlag for eksis-
terende og ny næringsvirksomhet. I dette ligger flere utfordringer. Fra sentrale myn-
digheter har det i de senere år blitt fremhevet at distriktene har mange muligheter i kraft
av sine naturareal og sine naturressurser for øvrig. Fra distriktsnorge gis det ofte tilsvar
om at sentrale bestemmelser og politikk vanskeliggjør de planer som foreligger.

Den viktigste utfordring i forhold til dette kan kanskje uttrykkes slik:

Hvordan kan vi omsette våre naturressurser i verdiskapning og arbeidsplasser på en
måte som ivaretar hensynet til de ulike naturkvaliteter ?

Hos oss er det viktig å legge til rette for landbruksdrift, havbruk, turisme og annen
næringsvirksomhet som kan være med i å styrke grunnlaget for bosetting. Innenfor
enkelte områder mener vi har spesielle forutsetninger for å skape utvikling.: Havbruk,
landbruk, reiselivsvirksomhet/ turisme og vindkraft.

Hyttebygging
I løpet av de siste år har det vært en meget stor pågang for å få etablert fritidsbebyggelse
i Flatanger. Nye arealer legges ut til hytteområder, og det bygges stadig nye hytter. 
I Flatanger ønsker vi å være åpne for ny hyttebebyggelse, etablering av mange nye hyt-
teområder er ikke udelt positivt, det reiser også nye problemstillinger: 
Er hyttebyggingen i konflikt med vårt felles ansvar om å ivareta intakte naturarealer ? 
Hvilke forpliktelser og krav følger med økt hyttebygging ? 
Ny fritidsbebyggelse vil sannsynligvis i stadig sterkere grad sette krav til infrastruktur
(veger, vatn, avløp, etc) og andre tjenester fra det offentlige. (I følge lov om helsetjenester
har enhver rett til helse og omsorgstjenester der hvor de oppholder seg.)
Har vi tenkt godt nok gjennom alle aspekter ved å tillate økt hyttebebyggelse ?
Er Flatangersamfunnet inklusive det offentlige apparat beredt til å møte nye krav som
følge av økt hyttebebyggelse ? 
Gir økt fritidsbebyggelse de forventede sosiale og økonomiske ringvirkninger ? 
Hva kan gjøres for å øke de økonomiske ringvirkningene ved etablering av fritidsbe-
byggelse ? 
Hvordan dekker det offentlige inn eventuelt økte utgifter som følge av etablering av fritid-
shus ?

Utforming av en holdning eller strategi i forhold til etablering av ny fritidsbebyggelse er
derfor vesentlig i denne kommuneplanprosessen.

Vindkraft
Det foreligger nå planer om å etablere en vindmøllepark i Flatanger. Områdene som er
mest aktuelle er Oksbåsheia på grensa mot Osen kommune og Sørmarksfjellet i
Flatanger. Flatanger kommune er i utgangspunktet positiv til disse planene, dersom det
er mulig å realisere prosjektet på en skånsom naturvennlig måte som gir positive
ringvirkninger for kommunen.

5.2 Satsningsområder
Å satse på noe betyr at det er områder som vurderes som viktigere enn andre. Dette
betyr at det skal holdes et særlig fokus på å gjennomføre oppgaver/tiltak innenfor sat-
sningsområdene og områdene skal prioriteres med hensyn på hvor ressurser skal brukes.
En plan som mangler prioriteringer og tilgodeser ”alle gode formål” vil fort bli virkn-
ingsløs og ”tannløs”. De strategier som velges bør derfor være gjenstand for debatt og de
valg som gjøres bør være tuftet på en bevisst politisk strategi.

Satsningsområdene bør videre gjenspeile eller være en respons i forhold til hva vi har
definert som hovedutfordringer. Satsningsområdene kan i denne sammenhengen
defineres som ”byggesteiner”  eller del-elementer for å imøtegå hovedutfordringene.

Følgende områder er satsningsområder:
Bevisstgjøring om at vi vil være et åpent og inkluderende samfunn
Næringsutvikling - med fokus på havbruk, landbruk-og reiselivsnæringen.
Kultur og folkehelse
Barn og ungdom
Infrastruktur

Visjoner, grunnholdninger og positiv markedsføring
En overordnet målsetning er at Flatanger skal være et åpent, inkluderende og
nyskapende samfunn. Vi skal ivareta hensynet til likestilling og likeverd, og være åpne for
nye ideer og tanker, slik at alle gode krefter tas i bruk for å videreutvikle bygda. Dersom vi
ønsker å snu en negativ trend, må Flatangersamfunnet være  attraktivt for etablering og
nyskaping.

Gode kommunale tjenester og en aktiv næringspolitikk er viktig, men våre felles
grunnholdninger, og om vi har et samfunn hvor det er aksept for mangfoldet og
kreativiteten, kan være avgjørende for om vi greier å skape det gode samfunn.

Havbruk
I de seinere år har vi i Flatanger som i mange
andre kystkommuner hatt en utvikling der
tradisjonell fiskerinæring er i tilbakegang, og
oppdrett og havbruk en vekstnæring. Flatanger
har med sin sjø og kystnatur svært gode
naturlige forutsetninger for havbruk.
Havbruksnæringen har på tross av inter-
nasjonale strukturendringer og svingninger
utviklet seg også hos oss slik at den i dag er en
svært viktig næring, og vi har store forvent-
ninger til en fortsatt positiv utvikling. Det er
flere aspekter ved havbruksnæringen som vi
mener er positive.
Muligheter for vekst og utvikling. 
Næringen utvikler seg stadig, og er kom-
petansekrevende og bør således appellere til de
voksende utdanningsgruppene
I Flatanger har vi aktive og kunnskapsrike eiere
og drivere innenfor næringa både i matfisk og i
settefiskproduksjon. Det er lokalisert en
interkommunal oppdrettskonsulent i Flatanger.
Vi har i tillegg et firma som driver med kon-
sulenttjenester ovenfor oppdrettsnæringen.
Oppdrettsnæringen har også gitt positive
ringvirkninger i verkstedindustri og i slaktevirk-
somhet. Vi mener det er riktig og viktig at det
opprettholdes et kompetansemiljø i Flatanger
nært opp mot der næringen drives. 

Landbruk
Landbruket i Flatanger er fortsatt den private næringa som sysselsetter flest personer.
Næringa er inne i ei kraftig omstillingstid der tallet på melkebruk går ned, og fokus på til-
leggsnæringer øker. Landbruket vil i fremtida spille en betydelig rolle i Flatanger fordi:
Landbruket og det som dertil følger med vil være bærebjelken for bosetting rundt i hele
kommunen.
Strukturendringer innenfor næringa tvinger bønder til å utnytte alle ressursene som
finnes på gården. Dette vil føre til økt næringsutvikling i grendene.
Flatanger som turistkommune er avhengig av et åpent og velstelt kulturlandskap. Et aktivt
landbruk er den beste forsikring mot gjengroing.
Landbruket disponerer store arealer som er aktuelle for hyttebygging i kystnære områder.
For å sikre en best mulig forvaltning av disse områdene må det være et nært samspill
mellom rettighetshaverne og kommunen.
Flatanger kommune ønsker å bidra til at dette blir en realitet.

Reiseliv/turisme
I likhet med havbruksnæringen så har reiselivsnæringen hatt en positiv utvikling i
Flatanger. Det finnes mange engasjerte og dyktige aktører i kommunen og på enkelte
områder kan vi tilby reiselivsprodukter i nasjonal toppklasse. For øvrig mener vi at reise-
livsnæringen og havbruksnæringen deler spennende fremtidsperspektiver. Det ligger
fremdeles utfordringer i å utvikle våre reiselivsprodukter. Mange av aktørene driver med
reiselivsaktiviteter som tilleggsnæring. Antagelig finnes et potensiale for utvikling gjen-
nom større grad av profesjonalisering og samarbeid mellom aktører, markedsføring og
merkevarebygging. Vi ser også at det igjennom arealplanleggingen kan være vesentlig å
ivareta hensynet til turistrelatert virksomhet.

Flatanger kommune ønsker å bidra til utvikling av næringen.

Kultur
Kulturbegrepet forbinder vi med mennesker. Dersom lønnet arbeid er det de fleste av oss
lever av, så er kultur og fritidsaktiviteter noe mange lever for. En meningsfull fritid er
således viktig og en spire til inspirasjon og livsutfoldelse både i jobb og i fritid. I
Flatanger ønsker vi et samfunn der flest mulig i alle alders- og livssituasjoner blir gitt
anledning til positiv livsutfoldelse. I mindre lokalsamfunn som i Flatanger vil et offentlig
engasjement i kulturlivet kanskje være av større betydning enn i større samfunn.
Bygninger og anlegg som benyttes i kulturarbeid er ofte i offentlig eie. Det offentlige har
således en rolle i vedlikehold, drift og tilrettelegging. I mange sammenhenger tar også
det offentlige sentrale roller i forhold til gjennomføring av ulike arrangement.
”Ryggraden” i kulturarbeidet i Flatanger vil likevel være frivillig arbeid. De ressurser som
frivillige, lag og foreninger legger ned kan ikke undervurderes, og vil også i fremtiden
være ”grunnfjellet” i vår kultursatsing.

Folkehelse
I Flatanger kommune skal det være et større fokus på folkehelsearbeid, hvor målene er
flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller blant innbyggerne i kommunen.
Faktorer som har direkte eller indirekte innvirkning på folks helse befinner seg i alle sam-
funnssektorer. Et helhetlig folkehelsearbeid må derfor favne langt bredere enn det
helsesektoren alene kan ta seg av. Folkehelsearbeidet krever tverrsektorielle løsninger og
det krever forankring i den politiske og administrative ledelse på alle nivåer. 
Folkehelsearbeid handler om å satse i forhold til den fysiske helsen, blant annet gjennom
påvirkning av levevaner og levekår. Det handler også om å satse på den psykiske helsen,
gjennom å legge til rette for opplevelser av mestring, god selvfølelse, menneskeverd,
trygghet, respekt og synlighet.
I Flatanger vil det være viktig å økt samarbeid mellom det offentlige og frivillige lag,
organisasjoner og foreninger (idrettslag, grendelag, velforeninger, helselag etc.) om fore-
byggende helsearbeid gjennom idrett og friluftsliv, økt fokus på fysisk aktivitet og
ernæring, holdningsskapende arbeid med tanke på røyking og rusmidler etc.
Et felles løft for at innbyggerne i Flatanger kommune skal ”ta hele kommunen i bruk og
derav bli kjent i egen kommune”, vil være med å fremme tilhørighet til kommunen, fysisk
aktivitet, opplevelse av mestring, kultur etc. 
Mål og tiltak i forhold til folkehelse vil måtte finnes blant flere punkter under måldelen av
denne planen.

Barn og ungdom
Foreldre ønsker det beste for
sine barn herunder en trygg og
god oppvekst, utviklingsmu-
ligheter, ofte utdanning og et
godt liv. For Flatangersamfunnet
er det viktig å gi barn og ung-
dom positive relasjoner til hjem-
bygda. Dette er viktig av flere
grunner, men ikke minst fordi en
ønsker å medvirke til at
Flatanger ikke stagnerer og har
vekst og utvikling. Hvordan få
dette til ? Vi mener det er viktig å
gi barn og unge muligheter til
positiv livsutfoldelse og positive
erfaringer. I Flatanger har det
lenge vært et godt og aktivt
miljø innenfor musikk, teater,
revy og fotball og mange benyt-
ter seg av disse tilbudene. Vi har
en aktiv musikk- og kulturskole,
en ungdomsklubb og ulike lag
og foreninger. Selv om kom-
munen ikke kan dekke alle
behov, er det viktig å ha en god
dialog med barn og ungdom.
Kommunen bør fortrinnsvis
satse på det vi har naturlige
forutsetninger for eller har kom-
petanse, erfaring eller ressurser
til å gjennomføre slik som
musikk, teater, revy og fotball.

Dersom en spør foreldra til barna og ungdommen om hvilke behov som finnes så vil de
kanskje fra sitt ståsted nevne; barnehager, gode skoler, trafikksikrede veger etc. Barn og
ungdom kan ofte ha andre behov og etterspørre andre tilbud enn den etablerte eldre
delen av befolkningen. I dagens mediedominerte og teknifiserte verden kan det vel også
være slik at impulser, ideer, behov etc. deles og skapes på tvers av landegrenser og konti-
nenter i et raskt tempo. Det kan derfor i mange sammenhenger være vanskelig å hvite
hvilke behov og ønsker som til enhver tid finnes. Det antas at tiltak som tilrettelegging av
moderne telekommunikasjon (breibånd), satsning på bygging av flerbrukshall/idrettshall
er tiltak som barn og ungdom vil nyte godt av og bifalle. Et tiltak som etablering av flere
utleieboliger i Flatanger er også være et tiltak det er viktig å satse på. 

Infrastruktur
Flatanger kommune har et bosettingsmønster som avspeiler at sjøvegen tidligere var vik-
tigste ferdselsåre. Kommunegrensene mot Osen og Namdalseid ble vel også bestemt i en
tid der ferdsel på sjøen var viktigere enn landevegen. En etter vår oppfatning mer naturlig
geografisk avgrensning av Flatanger ville innbefatte Sætervika og Nord-Statland.
Nå har alle bygdasenter vegforbindelse, men geografien i Flatanger gjør fremdeles
reiseavstandene i Flatanger lange. 
Med bakgrunn i dette har det lenge vært høgt prioritert i Flatanger å få etablert veg-
forbindelse på strekningene Lauvsnes - Sitter og Jøssund – Osen. Dette er viktig for å få
rasjonell sammenheng mellom alle deler av kommunen og omverdenen. På oppdrag av
Flatanger og Osen kommuner har Nord-Trøndelag-forskning i 2003 levert en analyse som
bekrefter at det er samfunnsøkonomisk fornuftig å realisere vegprosjekta. Dette vil være
svært viktig for utviklingen i Flatanger på flere nivå. For Flatanger er turisme viktig, og vi
har antagelig et potensial til å utvikle turistrelatert virksomhet ytterligere. Realisering av
en kyststamveg gjennom Flatanger vil etter vår oppfatning gjøre Utvorda til et sentralt
sted med tanke på ferdsel sjøvegen. Beliggenheten vil være sentral i forhold til båt-
forbindelser i aksen Rørvik-Utvorda-Namsos. De nye forbindelsene vil gjøre Flatanger til
en del av et større arbeidsmarked, og dermed gi et bedre rekkrutteringsgrunnlag til privat
og offentlig arbeidsliv.

Infrastruktur er ikke bare veger. Havneanlegg, skipsleier, elektrisitetsforsyning, vann og
avløp, og moderne telekommunikasjon er også infrastruktur. Vi har i kommuneplanen
flere tiltak som vil være viktig å få gjennomført i planperioden. Dersom en ønsker sam-
funnsbygging vil det være viktig at infrastrukturen er tilfredsstillende og ikke er en
”brems” for å utvikle eksisterende næringsliv og ikke minst for å få nyetablering av virk-
somhet. 

6 Visjon og mål for Flatanger

Visjon:

”Flatanger -  Aktivt og åpent”

Flatanger er et lite samfunn der mange av utfordringene er knyttet til å skape et levedyktig
samfunn til beste for fastboende og tilreisende i alle aldre og med ulike forutsetninger. 
Vi vet at Flatanger og flatangersamfunnet inneholder mange kvaliteter. En bekreftelse på
dette er at vi opplever stadig større pågang fra turister og hyttefolk som ønsker å ”nyte det
gode liv” hos oss. Vi ønsker å spille på dette for å skape et bredest mulig engasjement
hos alle som har interesse for Flatanger. 

6.1 Flatanger kommune skal være et åpent, inkluderende og 
nyskapende samfunn.

Skal gjennomføres ved:

Vi skal være åpne for nye ideer og tanker

Vi skal satse på entrepenørskap

Vi skal alltid ivareta hensynet til likestilling og likeverd

Vi skal satse på holdningsendringer i retning en gründerkultur.

Vi skal aktivt markedsføre Flatanger som et åpent og inkluderende samfunn, også
for styrke vår egen bevissthet og adferd.

6.2 Innenfor de kommunale tjenesteområder skal Flatanger kommune 
yte et tilbud til innbyggerne som er kvalitativt godt, minst i tråd 
med de standarder som fastsettes av overordnede myndigheter. 

Skal gjennomføres ved:

Flatanger skal bestå som egen kommune.

Samarbeid skal være et nøkkelbegrep i Flatanger kommune. Vi skal legge til rette
for samarbeid internt i kommuneorganisasjonen, mellom enkeltpersoner og
avdelinger, mellom politikere og administrasjon, og eksternt med overordnede
myndigheter, andre kommuner og organisasjoner.

Det skal avsettes større personalressurser til ledelse, og til utviklinga av felles
bedriftskultur.

Vi vil ha en lærende organisasjon som er i stand til raskt å endre seg sjøl ut fra
samfunnets behov.

Vi skal legge forholdene til rette slik at ansatte i Flatanger kommune kan gjen-
nomføre kompetansegivende utdanning. 

Ivareta god økonomistyring for å sikre trygghet og stabilitet i tjenesteproduksjo-
nen.

6.3 I Flatanger skal vi gjennom en god og fremtidsrettet forvaltning 
legge stor vekt på å ivareta hensynet til naturmiljøet og til 
vårt ytre menneskeskapte miljø.

Skal gjennomføres ved:

Flatanger kommune skal gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold som
skal nyttes som grunnlag i arealplanleggingen. En skal her ta hensyn til sårbare
områder, områder med kystlynghei og andre områder hvor verdifulle og unike
naturkvaliteter kan påvises.

Gjennomføre tiltak som er påpekt gjennom tidligere stedsutviklingsplan for
Lauvsnes.

Vi skal prioritere å holde fokus på tiltak som hindrer forsøpling, og som hever de
estetiske kvaliteter spesielt, i de områder i kommunen som har størst person-
trafikk.

6.4 Flatanger kommune skal gjennom en god og fremtidsrettet 
forvaltning og planlegging ivareta samfunnsikkerhetshensyn 
slik at kommunen fremstår som en trygg og sikker kommune
både for innbyggere og turister.

Skal gjennomføres ved:

Risiko- og sårbarhetstankegangen (-Metodikken) skal anvendes av alle
tjenester/sektorer/virksomheter i kommunen slik at Flatanger skal kunne fore-
bygge og håndtere kriser og større ulykker, og slik at det ikke blir bygd inn ny
eller økt sårbarhet i lokalsamfunnet.

Flatanger skal til enhver tid ha en vel fungerende og øvd kriseledelse

6.5 I Flatanger er kulturarbeid et prioritert område. Et variert 
kultur-, fritidstilbud kombinert med  aktivt friluftsliv er 
viktig for bosetting og folkehelse.

Skal gjennomføres ved:

Stimulere lokalt kulturliv ved aktiv markedsføring og økonomisk støtte.

Arbeide målbevisst for å dra nytte av eksterne prosjektmidler til anlegg og
aktivitet.

Størst mulig grad av sambruk av kommunale bygg. Det skal for eksempel arbeides
for samlokalisering av skole, ungdomsklubb, bibliotek og flerbrukshall/ idrettshall.

Stimulere alle grupper, uavhengig av fysisk og psykisk funksjonsevne, til et aktivt
friluftsliv. Tilrettelegging for alt fra ekstremsport til rullestoltilpassa stier.

Flatanger bør ha eget turlag.

Sette fokus på registrering og merking av kulturminner som bidrag til identitets-
følelse og positiv markedsføring.

Det skal bygges et sjøhus hvor det legges til rette for et ”levende” museum for
kystkultur. Skoleelever, tilreisende og lokalbefolkning er målgruppe. For å sikre
aktiv bruk av huset må bygget plasseres sentralt.

6.6 Det er en prioritert oppgave å gi barn og ungdom en positiv
oppvekst i Flatanger. Vi ønsker å gi barn og ungdom 
tilhørighet til Flatanger gjennom en oppvekst preget av 
trivsel, læring og egenutvikling.

Skal gjennomføres ved:

Grunnskolen skal aktivt bruke nærmiljøet som en ressurs. I grunnskoleopplærin-
gen skal en legge vekt på å utvikle gode relasjoner til naturen, lokalt næringsliv
og nærmiljøet for øvrig.

Det skal arbeides for å etablere en kystleirskole i Flatanger.

Flatanger kommune skal stimulere til bygging av utleieboliger for ungdom.

6.7 I Flatanger skal det arbeides aktivt for å støtte opp om 
eksisterende næringsliv og for å skape ny næringsvirksomhet.
Et særlig fokus skal rettes mot havbruk, landbruk- og reise
livsnæringen.

Skal gjennomføres ved:

I den kommunale organisasjon og i det interkommunale samarbeidet skal
næringsperspektivet være et vesentlig element i all virksomhet.

Vi vil arbeide for å få et eget kommunalt næringsfond.

Flatanger kommune skal arbeide for å ivareta positive relasjoner til næringslivet,
og vi skal søke å ha nær kontakt med eksisterende og nye næringsaktører i kom-
munen.

Kvinnelige etablere må sikres større oppmerksomhet og støtte da kvinners
bedriftsetableringer har vist seg å være de mest stabile.

Vi skal prioritere næringsvirksomhet basert på våre naturgitte forutsetninger.

For å opprettholde arbeidsplassene i landbruket må en aktivt stimulere til at alle
gårdens ressurser tas i bruk.

Vi ønsker å legge vekt på å opprettholde et attraktivt natur- og kulturlandskap.

Flatanger kommune skal stimulere til at fisk m.m. kan handles utenom faste
utsalgssteder.

Flatanger kommune skal stimulere til at fisk m.m. videreforedles lokalt.

Vi skal arbeide aktivt for å beholde og styrke den havbrukskompetanse som er
lokalisert til Flatanger.

6.8 Det skal føres en arealpolitikk som ivaretar våre unike 
naturkvaliteter, samtidig som vi tilrettelegger for ny bolig
bygging og næringsaktivitet på land og sjøområder.

Skal gjennomføres ved:

Arealforvaltningen skal skje i tråd med vedtatt arealplan.

Samspillet mellom aktivitet på sjø og land sikres ved at arealplan for landom-
råder forankres i vedtatt arealplan for sjø

Arealdelen av kommuneplanen skal angi områder for eksisterende og fremtidig
reiselivsanlegg, og angi nei-områder for fremtidig hyttebygging..

Gjennom fysisk planlegging/arealplanlegging skal en strekke seg langt for å legge
til rette for næringsvirksomhet.

For å sikre og øke næringsinntekten ønsker kommunen imidlertid å være positiv
til grunneiere som ønsker å gjenreise bygninger i skjærgården. Før slik gjenreis-
ning kan skje settes det krav til at bygninger har vært i bruk etter år 1800.
Kommunen stiller i slike tilfeller ekstra strenge krav til plandokument og utform-
ing av bygningene. Fradeling av slike bygninger bør ikke godkjennes.

Flatanger kommune er positiv til at det gjennomføres et arbeid som har som sik-
temål at det etableres vindkraftinnstalasjoner i kommunen. Kommunen ønsker å
ivareta hensynet til dette arbeidet gjennom utarbeiding av kommuneplanens are-
aldel.

6.9 Ut i fra en erkjennelse om at en satsning på infrastruktur er
viktig for samfunnsutviklinga hos oss, skal det arbeides for 
at Flatangersamfunnet får en godt utbygd infrastruktur.

Skal gjennomføres ved: 

Aktivt informasjonsarbeid retta mot sentrale myndigheter om kyststamvegen på
Fosenhalvøya for å realisere:

- Vegprosjektet Osen – Jøssund
- Vegprosjektet Lauvsnes – Sitter
- Hurtigbåtforbindelse  Namsos – Flatanger – Vikna

På samme måte skal det arbeides for at Flatanger skal få god dekning av mod-
erne telekommunikasjon herunder IKT- løsninger, mobiltelefoni og fjernsyn.

I Flatanger kommune skal det arbeides målrettet for å få oppgradert våre IKT –
løsninger. Vi      ønsker å medvirke til at det arbeides planmessig og til at samar-
beidsløsninger internt i kommunen 

Vi skal prioritere opprusting og utbedring av havneanlegga på; Kvaløysæter,
Utvorda og Småværet. Det er samtidig viktig at det finnes et godt helårlig kaian-
legg på Lauvsnes.

I samarbeid med Lauvsnes vassverk skal vassverket Flatanger midtre fullføres
med grunnvannsforsyning. 

Det skal tilrettelegges for industrivirksomhet ved kaianlegget i storlavika

Det skal avsettes ressurser til vedlikehold av kommunale bygg. I utgangspunktet
bør 30% av    leieinntektene avsettes til vedlikehold.

Flatanger skal ha egen brannberedskap

Kommuneplan for
Flatanger kommune

Visjon / Mål

2004 - 2015
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2004 

Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Handlings-
program

økonomiplan 

Budsjett / 
Årsplan 

Temaplan

Årsrapport Regnskap

Stadig flere ønsker å bygge hytte i Flatanger

Villa fyr ytterst i havgapet er verdt et besøk

Oppdrettsnæringen er viktig i Flatanger

Glade barn gir muligheter fremover

I Flatanger er det muligheter for store fiskeopplevelser

Havørn er kilde til naturopplevelse og spennende næringsaktivitet
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