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 INNLEDNING

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 20.09.2011. Den består
av en samfunnsdel som sammenstiller langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
utviklingen i kommunen, samt en arealdel for de sentrale områder i kommunen som fastlegger
kommunens arealbruk i planperioden.
De vilkår og utfordringer som lokalsamfunnet og den kommunale virksomhet forholder seg til
endrer seg over tid. Det er derfor nødvendig å ta kommuneplanen opp jevnlig til vurdering.
Kommunenes langsiktige planvurderinger gjennomføres i tre delprosesser, med behandling og
vedtak av tilhørende dokumenter:

Kommunal planstrategi → Planprogram → Kommuneplan
hvorfor planlegge: utfordringer, planbehov hva og hvordan planlegge utarbeide planløsning

Kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2012-2015 skal behandles av 
kommunestyret 19.12.2012. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en strategisk 
drøfting av kommunens utfordringer og valg rundt samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov. Ved behandlingen tar kommunestyret stilling til om gjeldende kommuneplan helt 
eller delvis skal endres – og om det er behov for nye planer.
Planprogrammet skal legges til grunn for gjennomføring av kommuneplanrevisjonen. Dette 
gjør rede for formålet med det kommende planarbeidet, viktige problemstillinger for 
planarbeidet, hva som skal vurderes og utredes, samt hvordan arbeidet skal gjennomføres – 
med frister og opplegg for medvirkning og informasjon. Planprogrammet skal bidra til å 
skape forutsigbarhet i prosessen.
Forslag til planprogram skal sendes ut på høring i perioden 30.11.12 – 20.1.13.

Prosessen med gjennomføring selve planrevisjonen skal ende opp med vedtak av en revidert
kommuneplan i kommunestyret vinteren 2013. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser og
oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer 
og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.
For arealdelen, og planer der det behandles områder til utbyggingsformål, gjelder 
bestemmelser om konsekvensutredning. Denne skal beskrive virkninger for miljø og samfunn 
av nye områder forutbygging eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Fr
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PLANPROGRAM

PLANENS FORMÅL
Formålet med revisjonen – og prosessen rundt dette er å 
 videreføre hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan – med oppdatering i forhold til nyere 

lovverk og nasjonal politikk, 
 etablere bedre sammenheng mellom de overordnede plangrepene i planen og innholdet i 

de ulike plantemaene som planen gir føringer for, 
 innarbeide folkehelse som plantema med føringer for helhetlig folkehelsearbeid.
 innarbeide konsekvensene av samhandlingsreformen i sektorplanene
 gjennomgå alle planer med sikte på målbare mål og realistiske tiltak innenfor kommunens 

økonomiske rammer

FØRING FRA KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Gjennom den kommunale planstrategi er det gjort overordende vurderinger og prioriteringer 
av de planutfordringer og utviklingstrekke Herøy bør drive planlegging i forhold til – med 
planløsning gjennom kommuneplanen og/eller gjennom aktuelle sektorplaner, eventuell 
kommunedelplaner.

Planstrategien konkluderer med følgende:
1. Strukturen i gjeldende kommuneplan videreføres i perioden 2012-2015(2022)

2. Gjeldende hovedsatsingsområder ”Økt bosetting” og ”Næringsutvikling videreføres.

3. Kommunens samfunnsdel (2013-2022) skal bestå av følgende planer:
 Kommunedelplan for ”Økt bosetting”
 Komunedelplan for ”Næringsutvikling”
 Sektorplan for Helse, sosial og omsorg
 Sektorplan for Effektiv forvaltning
 Sektorplan for Oppvekst og kultur

4. Kommunedelplanene og sektorplanene revideres der det legges hovedvekt på å gjøre 
mål , delmål og tiltak konkret og målbar og realistisk i forhold til kommunens 
ressursgrunnlag. Folkehelseperspektivet og konsekvensene av samhandlingsreformen 
innarbeides i planene.

5. Vedtatt arealplan for de sentrale områdene av kommunen revideres ikke. Det skal 
utarbeides delplan for resten av kommunen i løpet av 2013. Vedtatte arealpolitiske 
retningslinjer legges til grunn for dette arbeidet.
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AKTUELLE PLAN OG UTREDNINGSTEMA

Det er lagt opp til et planarbeid som tar utgangspunkt i vurderinger og planavklaringer  
knyttet til samfunnsdelen og arealdelen. 

Generelle betraktninger

Herøy har helt til tre år tilbake opplevd en sterk nedgang i folketallet. Dette har ført til store 
økonomiske utfordringer som har presset fram store strukturelle endringer i kommunen og 
sterke bemanningsreduksjoner. Økonomien er fortsatt meget stram og det er sterkt 
arbeidspress i hele organisasjonen.

Kommunen har gjennom lange tider satset meget sterkt på næringsutvikling. Dette har gitt 
gode resultater. Kommunen har mange gode gründere, og det er skapt langt flere 
arbeidsplasser enn det vi har arbeidstakere til. Allikevel gikk folketallet nedover. 

Gjennom kommuneplanen har en klart å fokusere en innsats på økt bosetting ved siden av 
næringsutvikling. Kommunen har gjennom kommuneplanen som kun er et år gammel valgt å 
spisse innsatsen på disse to satsingsområdene. Det er viktig i en liten kommune med lite 
ressurser å konsentrere innsatsen. Kommunedelplan ”Økt bosetting” ble tatt i bruk i 2009 og 
handlingsplanen er senere revidert to ganger. 

Arbeidet på næringssektoren er også intensivert de siste årene med store 
infrastrukturinvesteringer. Prosjektet ”Økt bosetting” har lagt stor vekt på tilrettelegging for 
ny tilflytting herunder tilrettelegging for boligbygging.  Dette har gitt meget gode resultater. 

Befolkningsnedgangen har snudd til sterk befolkningsvekst de siste årene.  I 2011 var Herøy 
prosentvis den fjerde største vekstkommunen i landet. Svært mange utenlandske arbeidstakere
har bosatt seg i kommunen. Andelen utlendinger bosatt i kommunen er fordoblet de siste to 
årene og er kommet opp i landsgjennomsnittet. Dette har gitt nye utfordringer på de fleste 
tjenesteområdene. Spesielt gjelder dette tilrettelegging for boligbygging, barnehage, og 
helsetjenester. Dette framtvinger en revidering/gjennomgang av sektorplanene.

Den fortsatt stramme økonomien og økende oppgaver krever fortsatt fokus på en effektiv 
forvaltning.

Herøys næringsliv er sterkt preget av stort transportbehov. Skal disse næringen videreutvikles 
må det settes innsats mot regionale myndigheter for å få til bærekraftige løsninger for 
framtida.

Ut fra ovenstående er det viktig å videreføre den planstrukturen vi har i kommuneplanen som 
er vedtatt for bare et år siden.. Den største planutfordringen blir å revidere planenes innhold i 
forhold til dagens og framtidens utvikling.
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Planer som revideres og utvikles med planutfordringer:

Arealdelen:
Arealdelen for de sentrale områdene av kommunen er helt ny og gir meget gode føringer for 
arealbruken i disse områdene. Det er ikke kommet fram noen behov for endringer.
Planen for resten av kommunen er for gammel. Denne må revideres det nærmeste året.
Kommunen opplever sterk vekst både innen næring og boligbygging. Det er meget stort press 
for nye områder for fritidsbebyggelse. Dette må i hovedsak løses på områder utenfor det 
området som omfattes av den vedtatte arealplanen for sentrale områder.

Samfunnsdelen:

Generelt:
- Handlingsplanene er for ambisiøse i forhold til økonomiske rammer
- Konsekvensene av folkehelselovgivningen/folkehelsearbeidet må innarbeides i alle 

planer
- Konsekvensene av samhandlingsreformen må innarbeides i berørte planer
- Delmålsettingene settes i et 10 årsperspektiv

Kommunedelplan for Næringsutvikling:
- Arbeidet med transportinfrastrukturen må ha høy prioritet. På kort sikt gjennom bedre 

fergekapasitet og bedre tilrettelagt hurtigbåttilbud. På lengre sikt må 
fastlandsforbindelsen realiseres.

- Reiselivsutvikling
- Videreutvikling av marine næringer
- Herøy må ta del i oljenæringens utvikling på Helgeland.

Kommunedelplan for  Økt bosetting:
- Prosjektet har høy prioritet 
- Handlingsdelen oppdateres

Sektorplan for Oppvekst og kultur:
- Handlingsplanen oppdateres
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse innarbeides i planen

    
Sektorplan for Helse, sosial og omsorg:

- Handlingsplanen oppdateres
- Folkehelseperspektivet må innarbeides i planen
- Oppdatering av handlinger i samhandlingsreformen

Sektorplan for Effektiv forvaltning:
- Kommunens økonomi er meget trang og det er gjennomført en sterk reduksjon av 

antall ansatte.
- Kommunens organisasjon er under hardt press.  Samtidig oppleves stadig større krav 

fra overordnet myndighet og brukere.
- Nye krav krever større kompetanse i organisasjonen.

De siste årene har vi løst mye av dette ved å satse på interkommunale ordninger. Dette fører 
til større sentralisering og kommuneadministrasjonen blir magrere og magrere. De 
interkommunale ordningene har en krevende styring.

Side 7 av 12



Planprogram for kommuneplanrevisjonen

KONSEKVENSUTREDNING

I henhold til forskriften om konsekvensutredninger er det bare de delene av planen som 
fastsetter rammer for framtidig utbygging, og som innebærer endringer i forhold til gjeldende 
plan, som skal konsekvensutredes. Krav om konsekvensutredning vil hovedsakelig kunne 
utløses av følgende:
 avsetting av nye områder til utbyggingsformål
 endring av utbyggingsformål
 åpning for spredt boligbygging i LNF-område

Konsekvensvurderingen er en vurdering av de enkelte forslag til nye utbyggingsområder 
basert på fagkunnskap og faglig skjønn, og vil være en del av beslutningsgrunnlaget for 
planen. Det legges opp til å benytte tilsvarende opplegg for konsekvensvurdering som ble 
brukt i forbindelse med arealdelen for sentrale områder av Herøy.

Sentrale utredningstema vil være landskapsbilde, barn og unges interesser, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljøer, naturressurser, areal- og 
transportplanlegging, og risiko og sårbarhet.

ORGANISERING AV PLANPROSESSEN

Herøy kommunestyre legger stor vekt på at kommuneplanen (kommunedelplanen og 
sektorplaner) er en overordnet strategisk plan. Prosessen skal derfor styres politisk.

Herøy kommunestyre har valgt følgende styringsgrupper:

KOMMUNEPLAN FOR NÆRING
Medlemmer Adresse E-post
Laila Furu Vold Fagervikvn.227, 8850 Herøy lail-vol@online.no
Ellinor Zahl Tennvn. 181, 8850 Herøy ellinor.zahl@hotmail.com
Yngve Magnussen Øksningsvn.276, 8850 Herøy ymag@online.no
Vegar Dalen - næringsforeningen Yttersidvn. 42, 8850 Herøy vegar@heroybs.no
Svein C. Jakobsen – 
næringsforen.

Yttersidvn. 8, 8850 Herøy sc-jakob@online.no

Vara:
Arnt Frode Jensen Åsveien 12, 8850 Herøy arnt.frode.jensen@heroy-no.kommune.no

Arnt Erling Paulsen Færøyvn. 51, 8850 Herøy arnt-er@online.no

KOMMUNEPLAN FOR ØKT BOSETTING
Medlemmer Adresse E-post
Elbjørg Larsen – leder Sørvågvn. 16, 8850 Herøy elblarse@online.no
Kenneth Johansen Vestremv. 36, 8850 Herøy kennuth55@hotmail.com
Brit Anne Karlsen Færøyvn. 10, 8850 Herøy brittannekarlsen@yahoo.no
Einar Roan – næringsforeningen Åsveien 54, 8850 Herøy
Tommy Eide - næringsforeningen Nautøy, 8850 Herøy
Vara:
Jim Dahl Nord-Herøyvn.573, 8850 Herøy post@jimdahl.no
Torsten Larsen Kjerkåsvn. 13, 8850 Herøy rita-la2@frisurf.no
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SEKTORPLANER
Medlemmer Adresse E-post
Stian Prestø Noravn. 13, 8850 Herøy stianpresto@gmail.com
Ola Loe Sør-Herøyvn. 71 olaloe@online.no
Oddrunn S. Dahlheim Steinbakken 12, 8842 Brasøy oddrunn-petrine@hotmail.com

Bente Helen Karlsen Yttersidvn. 23, 8850 Herøy bente.karlsen@heroy-no.kommune.no

Iren O. Heggelihaugen(perm 01.06.13) Boks 125, 8851 Herøy iren@heroyfrp.no
Vara:
Jan Tore Theimann Noravn. 11, 8850 Herøy jantheim@online.no
Istvan Heiszter Boks 321, 8852 Herøy istheisz@gmail.com

AREALPLAN
Medlemmer Adresse E-post
Steinar Furu Landarvikvn. 24, 8850 Herøy
Odd Kåre Larsen Åsveien 39, 8850 Herøy oddkare.larsen@gmail.com
Anne Lise Gjengaar Solheimvn. 176, 8850 Herøy odd.gjengaar@online.no
Andre Lund Flatøyvn. 6, 8850 Herøy andrlund01@yahoo.no
Torgeir Lenning Sør-Herøyvn. 35, 8850 Herøy torge-le@online.no
Vara:
Olaf Paulsen Fagervikvn. 145, 8850 Herøy linpau01@online-no
Arne Pedersen Øksningsvn. 504, 8850 Herøy

Det er lederne av styringsgruppene som leder arbeidet. Prosjektleder ”Økt bosetting”/Næring og 
kommunallederne er støtteapparat og utredere.

INFORMASJON OG MEDVIRKNING
Kommunen legger stor vekt på gjennomføring av opplegg som sørger for at det blir debatt 
rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål – og at berørte interesser sikres 
mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen. Under 
utredningsfasen vil det være viktig å trekke på den innsikt og lokale kompetanse som finnes.

Kommunen vil prioritere bruk av internett og sosiale medier når det gjelder gjennomføring og
tilrettlegging for informasjon og medvirkning rundt planrevisjonen. En ser det som en 
spennende utfordring å finne fram til nye metoder og opplegg for å skape debatt, informere og
gjennomføre medvirkningsopplegg slik at kommunen når fram til og får oppmerksomheten 
fra de som planleggingen omhandler – som innbyggerne og næringslivet i kommunen.

Det er nødvendig å tenke nytt i forhold til de tradisjonelle åpne folkemøter – hvor erfaringen 
har vært et begrenset oppmøte. Til tross for dette ansees det som riktig å avholde planmøte i 
under planarbeidet, fortrinnsvis i januar/februar 2013. Møtene holdes i Silvalen og i Sør-
øyene. I tillegg kommer et felles presentasjonsmøte i Silvalen når forslaget til revidert plan 
blir lagt ut til høring.

Kommunens servicekontor i Herøy rådhus vil være viktig arena for kontakt og 
informasjonshenting.  Kommunen vil legge opp til bruk av internett – med utgangspunkt i 
kommunens egne hjemmesider.  Der vil det bli lagt ut egne informasjonssider. I tillegg vil vi 
forsøke å få etablert egen Facebookgruppe som vil være oppe under revisjonsarbeidet. Der vil 
det bli rom for å komme med synspunkter og føre meningsutvekslinger. 

Formelle innspill eller høringsuttalelser må imidlertid sendes skriftlig til kommunen – som 
brevpost eller som e-post til kommunens postmottak.
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Det vil det bli lagt opp til bruk av Herøyfjerdingen og lokalaviser for annonsering av oppstart 
av revisjonen og aktuelle høringer, samt ved hensiktsmessig/nødvendig bredere presentasjon 
av plantema. Videre vil det bli tatt initiativ til journalistisk omtale av plantema under veis i 
prosessen – for ønsket oppmerksomhet og offentlig debatt rundt spørsmålsstillinger og 
planvurderinger.

Utdrag av planmaterialet, med tilrettelagt diskusjonsopplegg, vurderes produsert og distribuert
for å nå fram til aktuelle målgrupper – som til ungdom og næringslivet. Tilpasset 
informasjonsmateriell vurderes oversatt til flere språk – slik at fremmedspråklige innbyggere 
får mulighet til å engasjere seg.

METODER FOR MEDVIRKNING OG DIALOG

Utvikling og bruk av elektronisk dialog prioriteres prøvd og utviklet ved denne 
planrevisjonen.

Andre metoder vurderes også tatt i bruk – avhengig av plantema og målgruppe. Her nevnes
såkalte framtidsverksteder, dialogkonferanser, bruker- eller innbyggerpaneler - eller ved 
involvering av ad-hoc grupper underveis i prosessen. Mindre spørreundersøkelser er også et 
alternativ.

Den åpne møteformen videreføres – begrenset som skissert foran. Dette av hensyn til allmenn
tilgjengelighet og for også tilrettelegge for et engasjement hos personer, foreninger og 
interesser som ikke har et aktivt forhold til bruk av internett eller sosiale medier.

Kommunen ønsker i forbindelse med prosessen rundt planrevisjonen kontakt og 
samarbeid/dialog med aktuelle eller interesserte foreninger og organisasjoner – for slik å 
trekke veksler på netteverk og den oppslutning disse representerer. Inkludert de ulike politiske
partier. Kommunen vil oppfordre til å bli invitert til planmøter i hos slike samarbeidspartnere.
Det er i utgangspunktet mange lag og foreninger, både fritidsrettede og næringslivsrelaterte, 
som kan tenkes utfordret til å stille opp for å medvirke i prosessen. Når det gjelder barne- og 
ungdomsspørsmål bør ungdomsrådet medvirke. Tilsvarende bør eldrerådet høres når det er 
tema som naturlig dette rådet bør gi innspill rundt. Internasjonalt råd er en egnet arena for 
dialog med kommunens innvandrerinteresser.

I forbindelse med prosessen med revisjon av langtidsplanen er det viktig at også kommunens 
egne ansatte blir involvert – slik at kommuneplanens langsiktige mål, strategier og 
planløsninger blir kjent og forankret. Ledergruppen vil bli aktivisert som arena for 
informasjonsutveksling og plandialog – med enhetslederne ansvarliggjort for videre 
planvurderinger innenfor egne tjenesteområder. Det er viktig at den organisasjonen som står 
nærmest til å følge opp planen får arbeide med spørsmål og utvikle eierskap til prosess og 
planprodukt.

Det bør legges vekt på å benytte de ordinære møteplasser og kommunikasjonslinjer internt. 
Ved drøftingsmøter innenfor eller mellom tjenesteområder vil møter som bringer sammen 
politikere og fagpersonell være spennende og gjensidig utviklende.
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INNSPILL FOR AREALBRUKSVURDERING

Fristen for innspill av eventuelle forslag til arealbruksendringer: 20.april 2013. Eventuelle nye
forslag til arealbruksendringer eller innhold i planen vil så langt det er mulig bli vurdert i 
planprosessen frem mot utarbeidelsen av planforslaget. Forslag som fremmes etter den siste 
fristen vil i utgangspunktet ikke bli prioritert tatt opp til behandling.

Forslag til arealbruksendringer skal beskrives i samsvar med kravene som fremgår nedenfor:

Krav til forslag om arealbruksendring:
 Med arealbruksending menes forslag til annen arealbruk enn den som er fastsatt i 

gjeldende kommuneplan. 
 Alle forslag til om arealbruksendring/utbygging skal inneholde følgende:

o Beskrivelse av tiltaket med mål og begrunnelse
o Kartfesting (omriss – merking på kart)

 Behandling av forslag til arealbruksendring:
o Innspill til endret arealbruk som kommer inn i løpet av planprosessen skal 

vurderes av kommunen.

Eventuelle forslag til arealbruksendring kan sendes til kommunen på følgende måter:
 Brevpost: Herøy kommune, Rådhuset, 8850 Herøy
 E-post : postmottak@heroy-no.kommune..no (merk: ”Arealinnspill til 

kommuneplanrevisjon”)
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FRAMDRIFTSPLAN FOR PLANREVISJONEN 2011-2015

AKTIVITET TIDSPUNKT
  

KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM mars 2012 - februar 2013
  
Oppstart av kommuneplanrevisjonen 21.03.12. Kommunestyret
Gjennomgang av eksisterende kommuneplan 21.03.12. Kommuneplangruppene
Politisk drøfting av planstrategi og planprogram 24.10.12. Kommuneplangruppene
Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 26.10.12 Herøyfjerdingen/HA/HB
Utsending planstrategi til nabokommuner, fylkesmann,fylket 26.10.12.
Innstilling kommunal planstrategi 27.11.12.Formannskapet
Vedtak om høring planprogram 27.11.12.Formannskapet
Høring forslag til planprogram 27.11.12.-1.2.2013
Vedtak kommunal planstrategi 18.12.12. Kommunestyret
Behandling planprogram med innkomne forslag feb 2013 Formannskapet
Vedtak planprogram feb 2013. Kommunestyret
  

PLANREVISJON/PLANUTVIKLING januar 2013 - januar 2014
Planrevisjon/planutvikling, analyse/utredning,drøfting,medvirkning januar 2013 - oktober 2013
Frist for innsending av arealbruksendringer 20.04.2013
Vedtak om høring revidert kommuneplan okt 2013 Formannskapet
Høring forslag til revidert kommuneplan okt-des 2013
Vedtak ny kommuneplan des.13
  

PLANOPPFØLGING Mars 2014 -
Framstilling og distribusjon av trykket utgave av planen Januar - februar 2014
Innarbeid av planen som grunnlag for videre oppføging i styring 
av virksomhet og utvikling av annen planlegging Mars 2014 -
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